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

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de aprovisionar mercadorías no establecemento comercial,

xestionando o proceso de compras e satisfacendo o nivel establecido de servizo á clientela.

A función de aprovisionar mercadorías no establecemento comercial abrangue aspectos como:

- Cálculo das estimacions de ventas futuras.

- Realización das compras de mercadorías programadas.

- Clasificación e elección das ofertas de proveedores/as.

- Realización de contratos de compra ou subministración de mercadorías.

- Realización de comprobación e inspección de mercadorías compradas.

- Xestión as incidencias do aprovisionamento.

- Detección de productos novos e obsoletos do mercado.

- Cálculo de indices de xestión do establecemento comercial.

- Realización de plans de liquidación de produtos.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse na xestión de compras en empresas de distribución por xunto, en centrais de

compras de grandes e medianas superficies e en pequenos establecementos comerciais.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxetivos xerais g), h), q), r), s), v) e W) do ciclo formativo, e as competencias e), m), n), ñ), o),p) e

q).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxetivos de módulo han versar sobre:

- Determinación das necesidades de compra dun pequeno establecemento comercial.

- Programación das compras de mercadorías, seleccionando provedores/as axeitadas/as.

- Xestión e arquivamento da documentación xerada no proceso de compra ou subministración de mercadorías.

- Xestión da recepción de pedidos de mercadorías.

- Utilización do terminal punto de venda para mellorar a xestión comercial do pequeno establecemento comercial.

Este currículo adapta a nova titulación ao campo profesional e de traballo da realidade socioeconómica galega e ás necesidades de cualificación

do sector produtivo canto a especialización e polivalencia, e posibilita unha inserción laboral inmediata e unha proxección profesional futura.

As persoas que obteñan o título de técnico en Actividades Comerciais exercerán a súa actividade en calquera sector produtivo dentro da área de

comercialización ou nas seccións de establecementos comerciais, realizando actividades de venda de produtos e/ou servizos a través de diversas

canles de comercialización, ou ben realizando funcións de organización e xestión do seu propio comercio

- 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 Determinar as necesidades de compra dun pequeno establecemento comercialA XESTION DE
COMPRAS

16 10

2 Realizar os plans de aprovisionamento de mercadoríasO PLAN DE
APROVISIONAMENT
O

15 15

3 Tramitar a documentación de compra de mercadoríasA DOCUMENTACION
NA COMPRA

15 20

4 Xestionar e controlar o proceso de recepción de pedidosO PROCESO DE
RECEPCION DE
PEDIDOS

20 25

5 Determinar a rentabilidade da variedade de produtos implantados no establecemento comercialA XESTION DO
SURTIDO

15 10

6 Realizar a xestión da compravenda. O empleo do TPVA XESTION DA
COMPRAVENDA

15 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A XESTION DE COMPRAS 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as necesidades de compra dun pequeno establecemento comercial, realizando previsións de vendas a partir de datos históricos, tendencias,
capacidade do punto de venda, rotación, etc 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 Organizouse a información recollida diariamente das vendas realizadas e as existencias de mercadorías no almacén da tenda, utilizando aplicacións de xestión de pequenos
establecementos e do terminal punto de venda

CA1.2 Realizáronse previsións de vendas da tenda, analizando a información recollida e utilizando técnicas de inferencia estatística

CA1.3 Determináronse períodos de maior e menor demanda comercial en función da estacionalidade e da evolución da actividade comercial da zona

CA1.4 Utilizáronse follas de cálculo para comparar as cifras das vendas previstas e as reais

CA1.5 Identificáronse as causas das posibles desviacións detectadas entre as cifras das vendas previstas e as reais

CA1.6 Determináronse as existencias óptimas e mínimas de cada referencia de mercadorías en función da demanda, a rotación do produto e a capacidade do almacén

CA1.7 Realizouse a programación de compras de mercadorías con suficiente antelación e periodicidade para asegurar o abastecemento da tenda

CA1.8 Identificáronse os custos principais provocados pola rotura de existencias dunha determinada referencia no punto de venda

4.1.e) Contidos

Contidos

 Función loxística na empresa.

 0Variación na demanda.

  Técnicas de inferencia estatística.

  Programa de pedidos.

  Custos loxísticos.

 Calidade total e "just in time".

 Custos loxísticos.

 Ciclo de compras.

 Variables de calidade e nivel de servizo.

 Existencias óptimas e mínimas.

 Indicadores de necesidades de reposición no punto de venda.
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Contidos

 Previsión de vendas.

 Tendencias.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O PLAN DE APROVISIONAMENTO 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza plans de aprovisionamento de mercadorías, utilizando técnicas de selección de provedores/as que garantan a subministración permanente e periódica
da tenda 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 Establecéronse criterios de selección de provedores/as a partir das fontes dispoñibles

CA2.2 Utilizáronse aplicacións ofimáticas xerais, como bases de datos e follas de cálculo, para seleccionar e/ou actualizar a información de provedores/as

CA2.3 Solicitáronse ofertas a provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de compra mediante medios convencionais ou telemáticos

CA2.4 Utilizáronse técnicas de negociación na solicitude de ofertas a provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de compra, concretando os requisitos necesarios e as
condicións do subministración de mercadorías

CA2.5 Determinouse a oferta máis vantaxosa, comparando as condicións ofrecidas por provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de compra

CA2.6 Estableceuse un procedemento de comunicación e tramitación dos pedidos a provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de compra

CA2.7 Determináronse os documentos necesarios para formalizar a compra de mercadorías nos que se reflictan as condicións acordadas e se detalle a responsabilidade das partes

4.2.e) Contidos

Contidos

 Centrais de compra.

 Comerciantes por xunto e abastecemento por xunto.

 Internet como canle de compra.

 Determinación de necesidades de compra: volume de pedido, prezo, capacidade e custo de almacenamento, e prazo de entrega.

 Selección de provedores/as.

 Criterios de selección.

 Técnicas de negociación das condicións de subministración.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A DOCUMENTACION NA COMPRA 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Tramita a documentación de compra de mercadorías, realizando pedidos, controlando albarás e facendo efectivas facturas segundo os procedementos
seguidos habitualmente con provedores/as ou centrais de compra 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 Determináronse os tipos de documentos utilizados na compra e subministración de mercadorías de pequenos comercios

CA3.2 Realizáronse os documentos necesarios no proceso de compra de mercadorías utilizando aplicacións ofimáticas

CA3.3 Identificáronse os medios de comunicación con provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de compra, habituais no proceso de compra

CA3.4 Interpretáronse facturas de provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de compra, comprendendo a responsabilidade que leva consigo cada cláusula incluída nelas

CA3.5 Determináronse os documentos accesorios de transporte e notas de gastos nas operacións de compras a provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de compra

CA3.6 Conserváronse en soporte informático as facturas electrónicas emitidas por provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de compra

CA3.7 Identificáronse os medios de pagamento utilizados habitualmente nas facturas de provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de compra

4.3.e) Contidos

Contidos

 Contrato de subministración.

 Prego de condicións de aprovisionamento.

 Xestión administrativa de pedidos.

 Técnicas de comunicación na tramitación das compras.

 Ordes de compra e pedido.

 Albarás de entrega.

 Facturas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 O PROCESO DE RECEPCION DE PEDIDOS 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Xestiona e controla o proceso de recepción de pedidos, verificándoos de acordo cos criterios comerciais establecidos con provedores/as, distribuidores/as
comerciais ou centrais de compra SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Comprobouse a correspondencia entre o pedido realizado e a mercadoría recibida no relativo á cantidade, o prazo de entrega, a calidade e o prezo

CA4.2 Identificáronse as posibles incidencias na recepción do pedido

CA4.3 Estableceuse un procedemento para a comunicación e a resolución de incidencias co/coa provedor/ora

CA4.4 Determináronse as ferramentas ou os utensilios necesarios en cada caso para a desembalaxe das mercadorías, previndo danos ou roturas

CA4.5 Identificáronse as medidas que deben tomarse necesariamente durante a desembalaxe das mercadorías para respectar a normativa ambiental

CA4.6 Informatizouse a recepción de mercadorías, facilitando a súa posterior almacenamento e xestión das existencias dispoñibles

4.4.e) Contidos

Contidos

 Recepción de pedidos.

 Inspección de mercadorías.

 Incidencias nos pedidos.

 Perda descoñecida.

 Desembalaxe de produtos.

 Normativa ambiental na desembalaxe de mercadorías.

 Aplicacións informáticas de xestión de almacéns.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 A XESTION DO SURTIDO 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Comproba a idoneidade da variedade de produtos implantada no establecemento comercial, calculando a súa rendibilidade e detectando produtos caducados
e obsoletos, e a oportunidade de novos produtos SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Calculouse a rendibilidade dos produtos ofertados, utilizando razóns elementais das cifras de vendas e marxes de beneficios

CA5.2 Valorouse o atractivo dos produtos ofertados, con entrevistas ou enquisas á clientela

CA5.3 Sistematizouse a información obtida sobre novas tendencias e innovacións de produtos, acudindo a feiras sectoriais e consultando publicacións especializadas, fontes en liña e outras
fontes

CA5.4 Elaborouse un plan de revisión de produtos caducados ou con risco de obsolescencia, analizando as vendas do período e a satisfacción da clientela

CA5.5 Elaborouse un plan de liquidación de produtos, establecendo as accións necesarias e os prazos de execución

CA5.6 Obtívose información comercial dentro da zona de influencia do comercio dos produtos ofertados pola competencia, comparándoos coa propia oferta

CA5.7 Establecéronse criterios de incorporación de novidades á variedade de produtos, valorando a rendibilidade ofertada e a súa complementariedade

4.5.e) Contidos

Contidos

 ÿndices de xestión de vendas.

 0Rendemento do lineal.

  Seguimento da variedade de produtos.

  Análise ABC.

  Análise DAFO de referencias.

  Detección de produtos obsoletos e pouco rendibles.

  Incorporación de innovacións e novidades á gama de produtos.

 Razóns de xestión de produtos.

 ÿndice de circulación.

 ÿndice de atracción.

 ÿndice de compra.

 Razón de produtividade do lineal.

 ÿndice de rendibilidade do lineal.
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Contidos

 Razón de beneficio do lineal.

 ÿndice de rendibilidade do lineal desenvolvido.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 A XESTION DA COMPRAVENDA 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Realiza a xestión de compravenda dun establecemento comercial, utilizando o terminal punto de venda SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Instalouse o software axeitado no terminal punto de venda para xestionar as operacións comerciais dun pequeno establecemento

CA6.2 Creouse unha empresa nova no terminal punto de venda, configurando todos os parámetros requiridos para o seu normal funcionamento

CA6.3 Déronse de alta almacéns, provedores/as, artigos, clientela, etc., introducindo os datos requiridos en cada caso

CA6.4 Configuráronse os periféricos do terminal punto de venda, dispóndoos de forma ergonómica no posto de traballo

CA6.5 Realizáronse compras a provedores/as seguindo o proceso completo desde o pedido ata a contabilización da factura

CA6.6 Deseñáronse promocións de mercadorías recollidas no terminal punto de venda

CA6.7 Realizáronse tarefas de cobramento de mercadorías a través do terminal punto de venda

CA6.8 Fixéronse modificacións nos prezos, nas calidades dos produtos e nas facturas emitidas orixinalmente configuradas

4.6.e) Contidos

Contidos

 Software útil para terminais punto de venda.

 0Configuración de terminais punto de venda.

  Caixa.

  Confección de estatísticas e informes de compras, vendas e almacén.

  Xeración de gráficos estatísticos.

 Xestión integrada do aprovisionamento.

 Datos necesarios para crear unha empresa no terminal punto de venda.

 Alta de almacéns, provedores/as, artigos, clientela, etc.

 Periféricos do terminal punto de venda.

 Xestión de pedidos, albarás, facturas e medios de pagamento no terminal punto de venda.

 Promocións co terminal punto de venda.

 Cobramento de mercadorías co terminal punto de venda.
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Contidos

 Orzamentos á clientela.
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Para poder aprobar o Módulo:

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

será, en consecuencia, cero (0).

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

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

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

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

cuestións relacionadas cos contidos do módulo.

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

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

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

TRABALLOS E PROXECTOS: 20% da cualificación:

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

- Actividades relacionadas con cada unha das unidades didácticas.

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

das aplicacións informáticas.

- As actividades realizadas no taller de comercio.

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

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

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

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

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

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

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

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

avaliado.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Si o alumno foi avaliado negativamente nas probas trimestrais faráselle unha recuperación da parte non superada antes do seguinte trimestre.

Si chegado o mes de xuño o alumno/a ten algunha proba trimestral suspensa faráselle unha recuperación das partes non superadas nas semanas

adicadas a suficiencia antes da avaliación final.

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

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

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

Tales actividades poderán consistir en:

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

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

nesa parte non superou o módulo.

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

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

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

composto das seguintes probas:

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

módulo.  Valorarase sobre 10 puntos.

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

puntos.

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

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

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

nalgunha das probas suporá unha calificación final global negativa.

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

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

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

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

pensando posibles solucións para atallar os posibles erros que poidamos cometer.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

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

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

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

educativas especiais ou con algún tipo de discapacidade.

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

Unha vez detectados os alumnos con necesidades educativas especiais adoitaranse as medidas que o profesor/a considere axeitadas, ademais de

seguir as consignadas no Plan de Atención á Diversidade do IES, en canto ás súas liñas xerais realizarase o seguinte:

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

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

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

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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

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

- Respecto pola saúde persoal e colectiva.

- Toma de conciencia polos valores persoais.

- Valoración da necesidade do cumprimento das normas de convivencia.

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

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Realizaranse aquelas actividades extraescolares que se determinen no departamento
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