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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36019529 Ribeira de louro 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBCOM0
1 

Comercio e  marketing 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP3002 APLICACIONES BASICAS DE OFIMÁTICA 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL  ORDINARIO 2.F.P básica comercio 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Rosa González Fernández 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

4 
 

ELABORACIÓN DE PRESENTACIONS 
 

 

 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

  Identificar as opcións básicas das aplicacións de presentacións  Identificáronse as opcións básicas das aplicacións de presentacións  NON Identificación de opcións básicas das aplica-

cións de presentacións. 

  Recoñecer os tipos de vista asociados a unha presentación  Aplicáronse e recoñecéronse as tipografías e as normas básicas de 
composición, deseño e utilización da cor 

 NON -Deseño e edición de diapositivas. Tipos de 

vistas. 

      Deseñar patróns de presentacións  Recoñecéronse os tipos de vista asociados a unha presentación  NON  Formatado de diapositivas, textos e obxectos 

  Crear presentacións  Utilizáronse periféricos para executar presentacións asegurando o 
correcto funcionamento 

 NON Utilización de patróns e asisten 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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   CA1.3Accedeuse á información a través de internet, intranet e outras redes de área local. 

- CA1.4. Localizáronse documentos utilizando ferramentas de internet. 

- CA1.5. Situáronse e recuperáronse ficheiros almacenados en servizos de aloxamento de ficheiros compartidos (¿a nube¿). 

- CA2.2. Utilizouse o correo electrónico para enviar e recibir mensaxes internas e externas. 

- CA2.3. Anexáronse documentos, vínculos, etc., en mensaxes de correo electrónico. 

- CA3.1. Utilizáronse os tipos de datos e referencia para celas, rangos, follas e libros. 

- CA3.2. Aplicáronse fórmulas e funcións básicas. 

- CA3.3. Xeráronse e modificáronse gráficos de diferentes tipos. 

- CA3.4. Utilizouse a folla de cálculo como base de datos sinxelos. 

- CA3.5. Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos, números, códigos e imaxes. 

- CA4.3. Aplicáronse e recoñecéronse as tipografías e as normas básicas de composición, deseño e utilización da cor. 

- CA4.4. Creáronse presentacións sinxelas incorporando texto, gráficos, obxectos e ficheiros multimedia. 

- CA4.5. Deseñáronse patróns de presentacións. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1  

2 

3 

TRABALLO ENTORNO NA REDE 

CORREO ELECTRONIC0 

FOLLA DE CALCUL0 

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

1    Tramita información en liña aplicando ferramentas de internet, intranet e 
outras redes 

  Identificar as distintas redes informáticas ás que se pode acceder 

  Valorar a utilidade de páxinas institucionais para a realización de trámites 
administrativos 

 Traballar con servicios na nube 

 

 

 

 

 

 Distinción de tipos de redes 

 Distinción e acceso a intranet e internet 

 Aloxamente de información na nube 

     Páxinas web institucionais 

 

 

-Redes informáticas: redes locais (tipos e 

compoñentes), redes sen fíos, internet e intra-
net. 

-Procura activa en redes informáticas. 

-  Redes informáticas: redes locais (tipos e 

compoñentes), redes sen fíos, internet e intra-

net. 

-Procura activa en redes informáticas. 

2   Identificar tipos de contas de correo electrónico 

 Enviar e recepcionar mensaxes por correo electrónico 

 Organizar a axenda con contactos, tarefas, notas, citas 

Identificar as medidas de seguridade e confidencialidade na custodia e no envío de 

información 

 

 

 - Identificáronse os procedementos de transmisión e recepción de mensaxes 

internas e externas 

 Utilizouse o correo electrónico para enviar e recibir mensaxes internas e exter-

nas 

 Anexáronse documentos, vínculos, etc., en mensaxes de correo electrónico 

 Empregáronse as utilidades do correo electrónico para clasificar contactos, 

listas de distribución de información, etc 

Procedementos de transmisión e recepción de 

mensaxes internas e externas 

 

Envío e recepción de mensaxes por correo. 

-Inclusión de documentos e vínculos en 

mensaxes de correo electrónico. 
Envío e recepción de mensaxes por correo. 
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 3  Utilizar diversos tipos de datos e referencias para celas, rangos, follas e libros 

 Aplicar fórmulas e funcións 

 Xerar táboas dinámicas e modificar gráficos de diferentes tipos. 

 Aplicar opcións que permitan realizar resúmenes dunha parte dos datos conte-

nidos na folla de cálculo 

  Aplicáronse as regras de ergonomía e saúde no desenvolvemento das activida-

des 

 Utilizáronse os tipos de datos e referencia para celas, rangos, follas e libros 

  Aplicáronse fórmulas e funcións básicas 

 - Xeráronse e modificáronse gráficos de diferentes tipos 

 Utilizouse a folla de cálculo como base de datos sinxelos 

  Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos, números, códigos 

e imaxes 

Tipos de datos. Referencias a celas. Rangos. 

Follas. Libros. 
Utilización de fórmulas e funcións. 

Creación e modificación de gráficos. 

-Elaboración de distintos tipos de documen-

tos. 

-Elaboración de distintos tipos de documen-

tos. 

 4      

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

DEBIDO AL DECRETO DEL COVI 19 SE PROCEDE A REALIZAR LAS ACTTIVIDADES DE RECUPERACIÓN A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO,WUSAP Y TELEFONO TAMBIEN UTILIZARIA ALGUNA VIDEOLLAMADA. 

 

 

 

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

NINGUN PROCEDIMIENTO 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

Atención personalizada y refuerzo  nas tarefas  
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36019529 Ribeira de louro 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBCOM01 Comercio e  marketing 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

Mp3005 ATENCION A CLIENTELA 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERAL  ORDINARIO 2.F.P BASICA SERVICIOS COMERCIAIS 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Rosa González Fernández 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

4 

 

TRATAMIENTO DE RECLAMACIÓN 

 

 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Coñecer as técnicas utilizadas na actuación ante reclamacións, a 
xestión de reclamacións, as alternativas reparadoras e os elementos 

formais que contextualizan unha reclamación 

 Ofrecéronselle alternativas á clientela ante reclamacións doadamente 
corrixibles, expondo claramente os tempos e as condicións das opera-

cións que cumpra realizar, así como o nivel de probabilidade de mo-

dificación esperable 

 SI Cuestionario sobre o ofrecemento de alternati-

vas á clientela ante reclamacións corrixibles 

 Coñecer os documentos necesarios ou probas nunha reclamación e o 
procedemento de recollida das reclamacións 

 Recoñecéronse os aspectos principais en que incide a lexislación en 
relación coas reclamacións 

 SI Cuestionario sobre a lexislación en relación 

coas reclamacións 

      Subministróuselle á clientela a información e a documentación 
necesarias para a presentación dunha reclamación escrita, de ser o ca-

so 

 SI Cuestionario sobre como subministrar infor-

mación á cliente para presentar unha reclama-

ción  

    Recolléronse os formularios presentados pola clientela para a reali-
zación dunha reclamación 

 SI Cuestionario sobre como recoller os formula-

rios presentados pola clientela nunha reclama-

ción 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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CA5.1frecéronselle alternativas á clientela ante reclamacións doadamente corrixibles, expondo claramente os tempos e as condicións das operacións que cumpra realizar, así como o nivel de probabilidade de modificación espe-
rable. 

CA5.2. Recoñecéronse os aspectos principais en que incide a lexislación en relación coas reclamacións. 

CA5.3. Subministróuselle á clientela a información e a documentación necesarias para a presentación dunha reclamación escrita, de ser o caso. 

CA5.4. Recolléronse os formularios presentados pola clientela para a realización dunha reclamación. 

CA5.5. Cubriuse unha folla de reclamación. 

CA5.6. Compartiuse información co equipo de traballo. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 

2 

3 

4 

ATENCION A CLIENTELA 

VENDA DE PRODUCTOS E SERVICIOS 

INFORMACIÓN A CLIENTELA  

TRATAMIENTO DE RECLAMACIONS 

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

1  -  Coñecer o proceso, os axentes e elementos que interveñen na comunicación 

-  Coñecer as barreiras internas, externas e fisiolóxicas 

Coñecer a emisión e recepción de mensaxes oral 

 Coñecer a comunicación non verbal. Motivación , fustración e mecanismos de 
defensa 

 

 

- Adaptáronse adecuadamente a actitude e o discurso á situación de partida 

Favoreceuse a comunicación co emprego de técnicas e actitudes apropiadas ao 

desenvolvemento desta 

- Expresouse oralmente un tema prefixado ante un grupo ou nunha relación de 

comunicación na que interveñen dous/dúas  

 

Aplicada ao documento de traballo sobre a 

comunicación co emprego de técnicas 

Aplicada ao documento de traballo sobre as 

conversas empregando as fórmulas e léxico 
comercial 

Aplicada ao documento de traballo sobre 

utilización do léxico comercial nas respostas 

2    Coñecer ao vendedor/a e as súas características, funcións e actitudes; calidades e 

aptitudes para a venda e o seu desenvolvemento 

Coñecer a exposición das calidades dos produtos e servizos 

  Coñecer o modelo de actuación dun/unha vendedor/a profesional 

 Coñecer as principais técnicas de venda: a venta suxestiva, o merchandising e o 

método AIDA 

 

 

  Diferenciouse clientela de provedores/as e do público en xeral 

  Recoñeceuse a terminoloxía básica de comunicación comercial 

 Diferenciouse entre información e publicidade 

 cuáronse as respostas en función das preguntas do público 

 formouse a clientela acerca das características do servizo, nomeadamente das 

calidades esperables 

. Cuestionario sobre a diferenciación da 

clientela 

Cuestionario sobre a terminoloxía básica de 

comunicación comercial 

Cuestionario sobre a diferenciación dos con-
ceptos información e publicidade 

Cuestionario sobre a adecuación das respostas 

ás preguntas do público 

Cuestionario sobre como informar á clientela 

das calidades esperables 
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 3  Coñecer os papeis, obxectivos e relación entre profesionais e a clientela 

 Coñecer a tipoloxía de clientes 

 Coñecer como fidelizar ao cliente e entender a atención personalizada como 

base da confianza na oferta de servizo 

   Coñecer as necesidades e gustos da clientela e os criterios para a súa satisfac-

ción 

 Intentouse a fidelización da clientela co bo resultado do traballo 

   Definiuse o período de garantía e as obrigas legais aparelladas  

  Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e 

as actitudes necesarias para o desenvolvemento da atención á clientela 

 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colabora-

ción, da motivación e da formación no éxito da atención á clientela 

Cuestionario sobre o tratamento das obxec-

cións da clientela 

Cuestionario sobre como respectar á clientela 

Cuestionario sobre como fidelizar á clientela 

Aplicada ao documento de traballo da valora-
ción da iniciativa, creatividade, colaboración, 

motivación e formación na atención á clientela 

 4      

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

DEBIDO AL DECRETO DEL COVI 19 SE PROCEDE A REALIZAR LAS ACTTIVIDADES DE RECUPERACIÓN A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO,WUASAP Y TELEFONO TAMBIEN UTILIZARIA ALGUNA VIDEOLLAMADA. 

 

 

 

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

NINGUN PROCEDIMIENTO 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

Atención personalizada y refuerzo  nas tarefas  
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36019529 IES Ribeira do Louro 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBCOM01 Comercio e márketing 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP3070 Operacións auxiliares de almacenaxe 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO PRESENCIAL 1º DE F.P BASICA DE SERVICIOS COMERCIAS 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

ROSA GONZALEZ FERNANDEZ 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

 Xestión de stocks e inventarios. Fichas de almacén 

Expedición de mercadorias 

Seguridade e hixiene no almacén 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Recibe mercadorías tendo en conta a relación entre as súas caracterís-
ticas e as condicións de almacenamento previstas 

 Utilizáronse follas de cálculo para cubrir fichas de almacén  NON Utilización de aplicacións infor-

máticas nas actividades auxiliares 

de control de existencias. 

 Almacena produtos e mercadorías, e xustifica a súa colocación e as 
condicións de almacenamento en función do espazo disporepara pe-

didos para a súa expedición, tendo en conta a relación das caracterís-
ticas e das condicións de manipulación e conservación de mercadorí-

as e produtos coas ordes de traballo e os documentos de expedición-

ñible 

 Realizouse a alta no rexistro de existencias utilizando aplicacións 
informáticas 

 NON Utilización de aplicacións infor-

máticas nas actividades auxiliares 

de control de existencias. 

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

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

 Relacionouse a almacenaxe mínima co tempo de aprovisionamento 
de provedores/as e a demanda 

 SI Utilización de aplicacións infor-

máticas nas actividades auxiliares 

de control de existencias. 

 Etiqueta mercadorías mediante aplicacións informáticas específicas, 
valorando o control da rastrexabilidade que posibilita o seu rexistro e 

a súa codificación 

 - Realizouse inventario de produtos existentes nun almacén, elaborá-
ronse partes de incidencia, en caso necesario, e comunicáronse nece-

sidades de reaprovisionamento e roturas de existencias 

 SI Sistemas de reposición das mer-

cadorías. Existencias mínimas e 

existencias de seguridade 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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- CA3.1. Clasificáronse os tipos de almacéns. 

 

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

 

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

 

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

 

- CA4.5. Sinaláronse os mecanismos que se empregan para asegurar a renovación de almacenaxes e o mantemento das existencias mínimas. 

 

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

 

- CA5.2. Relacionáronse as características dos tipos de embalaxe coas características físicas e técnicas dos produtos e das mercadorías, coas súas condicións de manipulación e co seu transporte. 

 

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

 

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

 

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

 

- CA5.8. Creáronse etiquetas e determinouse o lugar que deben ocupar na embalaxe, así como os sinais de protección da mercadoría. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

 O almacén e a distribución interna dos produtos 

 
Xestión administrativa 

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

1   Recibe mercadorías tendo en conta a relación entre as súas características e as 
condicións de almacenamento previstas 

  Identificáronse tipos de cargas e mercadorías en función das súas característi-
cas específicas de manipulación 

Concepto e clasificación das mercadorías. 

1   Almacena produtos e mercadorías, e xustifica a súa colocación e as condicións 

de almacenamento en función do espazo dispoñible 
 Clasificáronse mercadorías conforme as súas características e as condicións de 

conservación 

Concepto e clasificación das mercadorías. 

 2  Recibe mercadorías tendo en conta a relación entre as súas características e as 
condicións de almacenamento previstas 

 dentificáronse os tipos de documentos relacionados coa recepción (pedido, 
albará, etiquetas, cartas de porte, acta e informe de recepción) 

Documentos relacionados coa recepción de 

mercadorías.Orde de pedido. 

 S  repara pedidos para a súa expedición, tendo en conta a relación das característi-
cas e das condicións de manipulación e conservación de mercadorías e produtos 

coas ordes de traballo e os documentos de expedición 

  Describiuse a documentación técnica relacionada co almacén Documentos relacionados coa recepción de 

mercadorías. 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Por correo electrónico, wuasap y telefono 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Según programación 

 

 

 

 



 

 

Páxina 6 de 6 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

REFORZO EN TAREFAS 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36019529 IES RIBEIRA DO LOURO 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBCOM01 SERVICIOS COMERCIAIS 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP3069 TÉCNICAS BÁSICAS DE MERCHANDISING 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Mª LUZ BUJÁN GÓMEZ 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

3 O ESCAPARATE 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Monta elementos de animación do punto de venda e expositores de 
produtos, e describe os criterios comerciais que é preciso utilizar. 

 CA1.5 Describíronse os pasos e os procesos de elaboración e monta-
xe 

SI NON REALIZACION DE TRABALLOS E ACTIVIDADES  

 CA1.8 Seguíronse as instrucións de fábrica relativas á montaxe e ao 
uso, así como as normas de seguridade e prevención de riscos labo-
rais. 

SI NON REALIZACION DE TRABALLOS E ACTIVIDADES 
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Nº Unidade didáctica 

5 TERMINAL NO PUNTO DE VENDA. O CÓDIGO EAN E O CÓDIGO DE BARRAS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3 - Coloca etiquetas e dispositivos de seguridade valorando a relevancia 
do sistema de codificación ?European Article Numbering Association? (EAN) 
no control do punto de venda 

 CA2.7 Utilizáronse equipamentos de lectura de códigos de barras 
(lectores ópticos) para a identificación e o control dos produtos 

NON NON REALIZACION DE ACTIVIDADES 

 CA2.8 Elaborouse a información relativa ao punto de venda utilizando 
aplicacións informáticas a nivel de usuario/a, procesador de texto e folla de 
cálculo. 

SI NON REALIZACION DE ACTIVIDADES 

 CA3.3 Describíronse os procesos de asignación de códigos aos produtos SI NON REALIZACION DE ACTIVIDADES 

 CA3.4 Interpretáronse etiquetas normalizadas, códigos EAN 13, etc SI NON REALIZACION DE ACTIVIDADES 

 CA3.5 Verificouse a codificación de produtos, identificando as súas caracte-
rísticas, as súas S 15 propiedades e a súa localización 

NON NON REALIZACION DE ACTIVIDADES 

 CA3.6 Utilizáronse aplicacións informáticas (procesador de textos e folla de 
cálculo) na N 10 elaboración de documentación para transmitir os erros de 
correspondencia detectados entre a información da etiqueta e o produto 

NON NON REALIZACION DE ACTIVIDADES 

 CA3.9 Valorouse a relevancia da codificación dos produtos no control do 
punto de venda 

NON NON REALIZACION DE ACTIVIDADES 

 CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora 
relacionada coa animación do punto de venda 

SI NON REALIZACION DE ACTIVIDADES 

 



 

 

Páxina 4 de 11 

 

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

 

 

MÍNIMOS EXIXIBLES: 

 

CA1.1. Identificouse a situación física dos sectores do punto de venda. 

 

CA1.2. Identificáronse as zonas frías e quentes do punto de venda. 

 

CA1.3. Describíronse os criterios comerciais de distribución dos produtos e da moblaxe no punto de venda. 

 

CA1.4. Diferenciáronse os tipos de moblaxe utilizados no punto de venda e os elementos promocionais utilizados habitualmente. 

 

CA1.5. Describíronse os pasos e os procesos de elaboración e montaxe. 

 

CA1.6. Montáronse expositores de produtos e góndolas con fins comerciais. 

 

CA1.7. Colocouse cartelaría e outros elementos de animación, seguindo criterios de merchandising e de imaxe. 

 

CA2.1. Identificáronse os parámetros físicos e comerciais que determinan a colocación de produtos nos niveis, na posición e nas zonas do lineal. 

 

CA2.3. Describiuse a clasificación da variedade por grupos, seccións, categorías, familias e referencias. 

 

CA2.5. Identificouse o lugar e a disposición dos produtos a partir dun planograma, dunha foto ou dun gráfico do lineal e a etiqueta do produto. 

 

CA2.9. Colocáronse produtos en diferentes tipos de lineais e expositores, seguindo criterios de merchandising. 

 

CA4.3.1 Sistemas de pago electrónico 
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CRITERIOS DE CUALIFICACION: 

 

A asistencia a clase é obrigatoria. Polo tanto, para que o alumno teña dereito a que se lle aplique a avaliación continua non deberá superar o número mínimo de faltas de asistencia. 

 

A cualificación do trimestre resultará das cualificacións de todas as unidades de traballo que englobe. A nota será o resultado de ponderar as cualificacións parciais dos distintos aspectos obtidas no desenvolvemento das 
unidades de traballo na seguinte proporción, sempre que se teña unha cualificación igual ou superior a 5 puntos en cada unha das probas: 

 

 

 ACTIVIDADES PRACTICAS............................................ 40% 

 

Esta cualificación será de 0 a 10 puntos e estará baseada en: 

 

 Proceso da realización da práctica. 

 Informe memoria de todas as actividades realizadas. 

 Entrega destas no prazo que se indique. 

 Claridade e limpeza na presentación e os contidos. 

 

 EXAMES ........................................................................50 %. 

 

Esta cualificación será de 0 a 10 puntos e estará baseada na media da cualificación de exames teórico-prácticos propostos.  

 

 ACTITUDES........................................................................10 %. 

 

Esta cualificación será de 0 a 10 puntos e teremos en conta: 

 

 Respeto tanto aos seus compañeiros coma ao centro. 

 A asistencia e puntualidade a clase. 

 A asistencia a actividades complementarias programadas. 

 Cumprimento de horarios e datas de execución de traballos 

 A manipulación coidadosa de equipos e materiais. 

 Cumprimento das normas de seguridade e hixiene no traballo. 

 A autonomía para a execución de traballos. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 ORGANIZACION DO PUNTO DE VENDA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Monta elementos de animación do punto de venda e expositores de 
produtos, e describe os criterios comerciais que é preciso utilizar 

 CA1.1 Identificouse a situación física dos sectores do punto de venda REALIZACION DE ACTIVIDADES 

   CA1.2 Identificáronse as zonas frías e quentes do punto de venda REALIZACION DE ACTIVIDADES 

   CA1.3 Describíronse os criterios comerciais de distribución dos produtos e da moblaxe 
no punto de venda 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 

   CA1.4 Diferenciáronse os tipos de moblaxe utilizados no punto de venda e os elemen-
tos promocionais utilizados habitualmente 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 

   CA1.8 Seguíronse as instrucións de fábrica relativas á montaxe e ao uso, así 
como as normas de seguridade e prevención de riscos laborais 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 

   CA3.1 Identificáronse os tipos de dispositivos de seguridade que se utilizan no punto de 
venda 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 

   CA3.2 Describiuse o funcionamento de dispositivos de seguridade no punto de venda REALIZACION DE ACTIVIDADES 

   CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e 
as actitudes necesarias para a animación do punto de venda 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 

   CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, 
da motivación e da formación no éxito na animación do punto de venda 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 

   CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relaciona-
da coa animación do punto de venda 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 
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Nº Unidade didáctica 

2 XESTION DE AREA EXPOSITORA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2 - Dispón produtos en lineais e expositores seleccionando a técnica básica 
de merchandising apropiada ás características do produto 

 CA1.5 Describíronse os pasos e os procesos de elaboración e montaxe REALIZACION DE ACTIVIDADES 

   CA1.6 Montáronse expositores de produtos e góndolas con fins comerciais REALIZACION DE ACTIVIDADES 

   CA2.1 Identificáronse os parámetros físicos e comerciais que determinan a colocación 
de produtos nos niveis, na posición e nas zonas do lineal 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 

   CA2.2 Describiuse o proceso de traslado dos produtos conducindo transpalés ou 
carretas de man, seguindo as normas de seguridade 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 

   CA2.3 Describiuse a clasificación da variedade por grupos, seccións, categorías, 
familias e referencias 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 

   CA2.4 Describíronse os efectos que producen nas persoas consumidoras os modos de 
colocación dos produtos no lineal 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 

   CA2.5 Identificouse o lugar e a disposición dos produtos a partir dun planograma, dunha 
foto ou dun gráfico do lineal e a etiqueta do produto 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 

   CA2.6 Realizouse inventario das unidades do punto de venda, detectando ocos ou 
roturas de existencias 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 

   CA2.9 Colocáronse produtos en diferentes tipos de lineais e expositores, seguindo 
criterios de merchandising 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 

   CA2.10 Limpáronse e acondicionado lineais e andeis para a correcta colocación dos 
produtos 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 

     CA2.11 Aplicáronse as medidas específicas de manipulación e hixiene dos produtos REALIZACION DE ACTIVIDADES 

     CA3.7 Etiquetáronse produtos manualmente e utilizando ferramentas específicas de S 
10 etiquetaxe e seguindo criterios de merchandising 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 
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     CA3.8 Colocáronse dispositivos de seguridade utilizando os sistemas de protección N 5 
pertinentes 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 

 

Nº Unidade didáctica 

4 A PUBLICIDADE NO LUGAR DE VENDA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA1 - Monta elementos de animación do punto de venda e expositores de 
produtos, e describe os criterios comerciais que é preciso utiliza 

 CA1.7 Colocouse cartelaría e outros elementos de animación, seguindo criterios de S 
100 merchandising e de imaxe 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 
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Nº Unidade didáctica 

6 EMPAQUETADO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA5 - Empaqueta produtos tendo en conta a relación entre a técnica seleccio-
nada e os criterios comerciais e de imaxe perseguidos 

 CA5.1 Identificáronse técnicas de empaquetaxe de produtos  

   CA5.2 Analizouse a simboloxía de formas, cores e texturas na transmisión da imaxe da  
empresa 

 

   CA5.3 Identificáronse elementos e materiais que se utilizan na empaquetaxe e na S 15 
presentación comercial de produtos 

 

   CA5.4 Seleccionáronse os materiais necesarios para a empaquetaxe en función da 
técnica establecida e da imaxe da empresa 

 

   CA5.5 Acondicionouse o produto para a súa empaquetaxe, colocando elementos N 5 
protectores e retirando o prezo e os dispositivos de seguridade 

 

   CA5.6 Empaquetáronse produtos asegurando a súa consistencia e a súa presentación-
conforme criterios comerciais 

 

   CA5.7 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais relacionadas  

   CA5.8 Colocáronse motivos ornamentais de xeito atractivo  

   CA5.9 Retiráronse os restos do material utilizado para asegurar a orde e a limpeza do 
lugar de traballo 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Proba escrita final: 

O remate do curso, realizarase unha proba escrita final na que cada alumno recuperará as unidades didácticas que non teña superadas. 

A puntuación da proba será de 0 a 10 puntos, sendo necesario obter unha nota media de 5 para superala. 

Para a recuperación das partes non superadas, a docente establecerá medidas individualizadas e marcará un prazo extraordinario para que os alumnos poidan entregar as actividades antes da avaliación. Utilizaranse actividades 
que lle axuden o alumno a entender mellor os conceptos básicos, cuestionarios con preguntas así como exercicios sobre aqueles aspectos nos que presentan dificultades. 

Debido a situación de emerxencia sanitaria, estas probas serán presenciais si así se puideran celebrar, e no caso de non poder celebrarse faranse de forma on-line a través de videoconferencias. 

 

 

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

Ao finalizar o período lectivo para este módulo, farase unha Proba escrita de toda a materia para aqueles alumnos que por falta de asistencia perderon o dereito a avaliación continua, consistente na resolución de supostos ou 
cuestións teóricas que determinarán se o alumno/a ten o nivel axeitado para acadar os obxectivos e contidos desta programación. 

Cualificarase de 0 a 10 puntos. 

Para superar a avaliación deberá obter unha puntuación igual ou superior a 5. 

A cualificación da avaliación expresarase numericamente de 1 a 10, sen decimais, redondeándose, de ser o caso, de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é de 0,5 ou superior nos demais casos. 

Debido a situación de emerxencia sanitaria polo covid-19, esta proba realizarase de forma presencial se fose posible, no caso de non poder celebrarse de forma presencial farase dita proba de forma on-line a través de videoconfe-
rencia. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

Atención personalizada. 

Establecemento de tarefas extraordinarias co seguimento particular pola docente. 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 

CA 1.1 Identificáronse as fases do proceso de atención á clientela e 
preparación de pedidos en comercios, grandes superficies, almacéns e 
empresas ou departamentos de loxística 

RA 1 Asesora sobre as características dos produtos solicitados e selecciona as 
mercadorías requiridas de acordo coas instrucións establecidas 

CA 1.2 Aplicáronse técnicas de comunicación adecuadas ao público 
obxectivo do punto de venda, adaptando a actitude e discurso á 
situación de partida, obtendo a información necesaria da posible 
clientela 

RA 1 Asesora sobre as características dos produtos solicitados e selecciona as 
mercadorías requiridas de acordo coas instrucións establecidas 

CA 1.3 Déronse respostas a preguntas de doada solución, utilizando o 
léxico comercial axeitado 

RA 1 Asesora sobre as características dos produtos solicitados e selecciona as 
mercadorías requiridas de acordo coas instrucións establecidas 

CA 2.1 Aplicáronse as recomendacións básicas de seguridade, hixiene e 
saúde na manipulación, na conservación e na embalaxe de pedidos de 
mercadorías ou produtos, interpretando correctamente a simboloxía 
relacionada 

RA 2 Conforma pedidos de acordo cos requisitos da posible clientela, 
aplicando técnicas de medición e pesaxe mediante ferramentas manuais e 
terminais específicos 

CA 2.2 Interpretouse a información contida en ordes de pedido tipo e 
cubríronse os documentos relacionados (follas de pedido, albarás, ordes 
de repartición, "packing list", etc.) 

RA 2 Conforma pedidos de acordo cos requisitos da posible clientela, 
aplicando técnicas de medición e pesaxe mediante ferramentas manuais e 
terminais específicos 

CA 2.4 Describíronse as características dun TPV e os procedementos 
para a utilización de medios de pagamento electrónicos 

RA 2 Conforma pedidos de acordo cos requisitos da posible clientela, 
aplicando técnicas de medición e pesaxe mediante ferramentas manuais e 
terminais específicos 

CA 3.2 Identificáronse os principais tipos de envases e embalaxes, tendo 
en conta as súas relacións coas características físicas e coas técnicas dos 
produtos ou das mercadorías que conteñen 

RA 3 Prepara pedidos para a súa expedición aplicando procedementos 
manuais e automáticos de embalaxe e etiquetaxe mediante equipamentos 
específicos 

CA 3.3 Utilizáronse os criterios de etiquetaxe establecidos, consignando, 
de ser o caso, o número de unidades, a medida e/ou o peso das 
mercadorías ou dos produtos embalados 

RA 3 Prepara pedidos para a súa expedición aplicando procedementos 
manuais e automáticos de embalaxe e etiquetaxe mediante equipamentos 
específicos 

CA 3.5 Manexouse coa precisión requirida os equipamentos de pesaxe 
e/ou contaxe manual e/ou mecánica, utilizando as unidades de medida 

RA 3 Prepara pedidos para a súa expedición aplicando procedementos 
manuais e automáticos de embalaxe e etiquetaxe mediante equipamentos 
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e peso especificadas nas ordes de pedido específicos 

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Os que figuran na Programación . 

Instrumentos: Os que figuran na Programación . 

Cualificación final 

A media das tres avaliacións. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 

 

Os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe mínimos 
esixibles serán os que figuran neste documento.  

 

Criterios de cualificación: 

A cualificación obterase a partir da avaliación das actividades de 
recuperación enviadas e realizadas neste 3º trimestre.  

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación:Os alumnos deberán 
entregar as actividades de recuperación propostas correctamente 
realizadas antes do día 30 de maio de 2 020.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Cuestionarios e exercicios en liña,  exercicios de autoavaliación, 
vídeos con preguntas, actividades interactivas, envío das correcciós 
ás actividades realizadas  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Envío de tarefas con periodicidade semanal a través da plataforma . 

 Uso de vídeos explicativos con presentacións en power point e 
grabación de pantalla e audio. Envío de audios explicativos, tanto da 
materia como das instrucións didácticas e tecnolóxicas a seguir. Uso 
de vídeos sobre a materia, con resposta a cuestionarios durante a 
súa visualización. Elaboración de cuestionarios interactivos. Emprego 
da mensaxería a través de correo electrónico, para resolución de 
dúbidas, explicación de procedementos, seguimento das tarefas 
entregadas por cada alumno, ou calquera outra comunicación. 
Todos os alumnos contan con ordenador.  

Materiais e recursos 

Actividades interactivas en gsuite, elaboración de cuestionarios, 
vídeos de elaboración propia ou recollidos da rede, presentacións,  
ficheiros pdf, word ou imaxes tanto para a proposta de tarefas como 
para a entrega por parte dos alumnos.  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través de Gsuite, e do correo electrónico e o teléfono. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 

CA 2.3 Situáronse correctamente os dedos sobre o teclado 
RA 2 Grava informaticamente datos, textos e outros documentos, valorando a 
rapidez e a exactitude do proceso 

CA 2.5 Manexouse o teclado estendido con rapidez e exactitude, sen 
necesidade de desviar a mirada cara ás teclas 

RA 2 Grava informaticamente datos, textos e outros documentos, valorando a 
rapidez e a exactitude do proceso 

CA 4.9 Demostrouse responsabilidade e confidencialidade no 
tratamento da información 

RA 4 Tramita documentación mediante o seu arquivamento, a súa impresión 
e a súa transmisión, tendo en conta a relación entre o tipo de documento e a 
súa localización 

CA 4.10 Deixáronse os equipamentos informáticos en perfecto estado 
de uso ao finalizar a xornada 

RA 4 Tramita documentación mediante o seu arquivamento, a súa impresión 
e a súa transmisión, tendo en conta a relación entre o tipo de documento e a 
súa localización 

CA 3.3 Inseríronse imaxes, táboas e outros obxectos nos textos 
RA 3 Trata textos e datos informaticamente, e selecciona as aplicacións 
informáticas en función da tarefa 

CA 3.4 Gardáronse os documentos realizados no lugar indicado e 
nomeáronse de xeito que sexan doadamente identificables 

RA 3 Trata textos e datos informaticamente, e selecciona as aplicacións 
informáticas en función da tarefa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Actividades de repaso e reforzo de cada unha da 
unidades didácticas da 1ª e 2ª avaliación. Actividades de ampliación (3ª 
avaliación) para a mellora da cualificación.  

Instrumentos: Exercicios na Classroom e entraga de traballos e 
practicas de negociación empregando e-mail e whatsapp 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

No caso de ter as dúas primeiras avaliacións superadas ou 
recuperadas, a cualificación final de xuño obterase facendo a media 
aritmética destas cualificacións e sumándolle á mesma unha mellora 
proporcional ao traballo realizado durante o 3º trimestre. En caso de 
ter só unha avaliación suspensa, a cualificación desta será a obtida 
coas actividades de repaso e reforzo da mesma realizadas neste 3º 
trimestre, e farase a media aritmética coa cualificación da avaliación 
aprobada, sumándolle a esta a mellora proporcional obtida coas 
actividades de ampliación deste 3º trimestre. En caso de ter as dúas 
primeiras avaliacións suspensas, a cualificación destas será a obtida 
coas actividades de repaso e reforzo das mesmas realizadas neste 3º 
trimestre, e farase a media aritmética entre elas, sumándolle a esta a 
mellora proporcional obtida coas actividades de ampliación deste 3º 
trimestre.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No caso de non acadar unha cualificación igual ou superior a 5 na 
sesión de avaliación ordinaria de xuño, os alumnos deberán facer unha 
proba extraordinaria en setembro, na que deberán examinarse dos 
contidos correspondentes á 1ª e 2ª avaliación, independentemente de 
que durante o curso tivera algunha destas avaliacións aprobada.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 

 

Os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe mínimos 
esixibles serán os que figuran neste documento.  

 

Criterios de cualificación: 

A cualificación obterase a partir da avaliación das actividades de 
recuperación enviadas e realizadas neste 3º trimestre.  

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación:Os alumnos deberán 
entregar as actividades de recuperación propostas correctamente 
realizadas antes do día 30 de maio de 2 020.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Cuestionarios e exercicios en liña,  exercicios de autoavaliación, 
vídeos con preguntas, actividades interactivas, envío das 
correcciós ás actividades realizadas  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Envío de tarefas con periodicidade semanal a través da plataforma . 

 Uso de vídeos explicativos con presentacións en power point e 
grabación de pantalla e audio. Envío de audios explicativos, tanto da 
materia como das instrucións didácticas e tecnolóxicas a seguir. Uso 
de vídeos sobre a materia, con resposta a cuestionarios durante a 
súa visualización. Elaboración de cuestionarios interactivos. Emprego 
da mensaxería a través de correo electrónico, para resolución de 
dúbidas, explicación de procedementos, seguimento das tarefas 
entregadas por cada alumno, ou calquera outra comunicación. 
Todos os alumnos contan con ordenador.  

Materiais e recursos 

Actividades interactivas en gsuite, elaboración de cuestionarios, 
vídeos de elaboración propia ou recollidos da rede, presentacións,  
ficheiros pdf, word ou imaxes tanto para a proposta de tarefas como 
para a entrega por parte dos alumnos.  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A traves de gsuite, e do correo electrónico e o teléfono. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Formación profesional 

Programación das actividades asociadas á contorna 
laboral 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36019529 IES RIBEIRA DO LOURO  2019/2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBCOM01 SERVIZOS COMERCIAIS 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO PRESENCIAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos da persoa titora do grupo) 

Nome e apelidos 

 

 

 

 

Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das 
ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial.
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Introdución e contextualización 

En el actual contexto de alerta sanitaria, se ha decidido por parte de las autoridades educativas la 
cancelación de la formación en centros de trabajo prevista inicialmente y su substitución por la 
realización de un proyecto por parte del alumno en el que trabaje sobre aquellas competencias que 
debería desarrollar en el ámbito laboral.  

  

Especificacións das actividades a realizar 
(Referencia a un proceso produtivo real ou simulado específico do campo profesional asociado ao ciclo formativo) 

Basado en los principios señalados en el apartado anterior,  se le ha propuesto a los alumnos el trabajar 
sobre aquellos sectores más representativos de la actividad económica local en que potencialmente va a 
desarrollar su trabajo profesional una vez se incorpore al mercado laboral, dando la opción de elegir uno 
de ellos, o incluso de una forma razonada proponer un nuevo sector o tipo de empresa que considere 
oportuno, que será en todo caso valorado previamente por el equipo docente. 

 

Actividades a desenvolver polo alumnado, xunto coa coordinación e 
participación do profesorado 

Durante el tiempo de realización del proyecto, los alumnos desarrollarán una serie de apartados se  le 
han dado y que se señalan en el apartado siguiente,  con el objeto de realizar una aproximación a las 
actividades que en realidad desarrollarían en un puesto de trabajo de ese sector.  

Se les ha dado una determinada extensión, con el objetivo de asegurar un minimo de trabajo y de que no 
se extiendan más allá de lo recomendable.  

El profesorado realizará un seguimiento continuo y una tutorización proactiva, de tal manera que pueda 
ayudar a aquellos alumnos que tienen que hacer un mayor esfuerzo para realizar estas tareas a que ´si las 
hagan y lo hagan puntualmente.  

Se la han dado al alumno los parámetros informáticos que utilizará para el proyecto:  

 Tipo de letra ARIAL, texto:  12  

 Epigráfe 14 interlineado 1,5 

 Se insertará alguna imagen del logotipo y la imagen en WORT ART del nombre de la empresa 

 El proyecto constara de una portada, contraportada y las páginas tienen que ir numerada a la de-

recha y justificadas          

 

Especificación detallada do conxunto de actividades e tarefas a realizar 
polo alumnado 

(Indicando as que deben realizar de forma individual ou en grupo) 
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El proyecto a realizar constará de los siguientes apartados: 
 

1) INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA BASE PARA EL TRABAJO: Sector al que pertenece, 

Tamaño, Nombre, dirección, ubicación logotipo etc. 

2) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Una descripción detallada de la empresa, actividad a la que se 

dedica, distribución, 

3) RECURSOS HUMANOS: Número de empleados Formación del trabajador E´pis, funciones de un 

comercial  

4) ATENCION AL CLIENTE:  Clientes definición y a qué tipo de cliente va enfocada la empresa, iden-

tificación de documentación de entrega con el producto, quejas y reclamaciones utilizadas pon 

un ejemplo. Tipos de clientes, sistemas de atención al cliente ,logística y transporte  

5) COMPRAS: Análisis de las compras de la empresa, estudiando los productos a adquirir, los pre-

cios potenciales, los volúmenes aproximados,  los posibles proveedores y la documentación que 

conlleva el proceso de compra. 

5.1 Elaboración de un Diagrama de Flujo que recoja todo el proceso de compra con los docu-
mentos asociados y las acciones a realizar, aportando ejemplos de los documentos.  

 5.2 Listado de productos, precios de compra y volúmenes aproximados (Excel o Calc). 

 5.3 Búsqueda de proveedores y elaboración de un listado con información de su ubicación, 
productos, posible persona de contacto etc. 

6) VENTAS: Estudio de las ventas de la empresa, analizando los clientes potenciales, los posibles 
márgenes y la competencia. 

6.1 Retomar el listado de productos del punto 5.2 y añadirle precios de venta y posibles 
márgenes brutos, diferenciar a través de la función “Si” los productos muy rentables (estrella) de 
los menos rentables (rutinarios) (Excel o Calc). 

                    6.2 Hacer un estudio de la clientela potencial atendiendo al tipo de producto que vendemos, 
nuestra ubicación y otros factores que influyan.                Segmentando por edad, sexo, nivel económico y 
social, grado de asunción de riesgos y cualquier otro criterio demoscópico que estimemos oportuno. 
Hacer cuadros y diagramas circulares . 

                    6.3 Hacer un análisis de la competencia en la zona en la que nos ubicamos que recoja las em-
presas concretas y sus características principales, y explique en que nos vamos a diferenciar de ellas 
(Word o Writer). 

 
7) MARKETING: Recorrido breve por los puntos del marketing-mix más interesantes para nuestro 

negocio. 
7.1 Precio: Escoger 4 o 5 estrategias de precio (gancho, descremado, cautivo, psicológico, etc.) y 
explicar detalladamente cómo se aplicarían a 4 o 5 de nuestros productos. 

7.2 Publicidad: Elegir los medios que vamos a utilizar para la publicidad de la empresa y que es-
trategia vamos a seguir en cada uno de ellos aportando ejemplos reales en los que apoyarse con 
fotos, vídeos o enlaces. 

7.3 Promoción: Elaborar un calendario de rebajas aproximando lo más posible las fechas, pro-
ductos, descuentos, etc. 

8) TÉCNICAS DE MERCHANDISING       
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  - Montaje de elementos de animación del punto de venta y expositores 
  -  Criterios de distribución de la superficie de ventas.  
  -  Flujo de circulación de la clientela: zona fría y zona caliente. (Imagen) 
  - Tipos de mobiliario en el punto de venta: góndolas, estanterías murales, expositores, etc. 
  - Distintas formas de disponer el mobiliario en un establecimiento comercial: Disposición en parrilla,  
     en espiga, libre, abierta y cerrada. (Imágenes) 
  - El escaparate: 

                • Requisitos de un buen escaparate. 
                • ¿Qué es lo que hace un escaparate más llamativo? 
                • ¿Cuál es el objetivo del escaparate? 
                • ¿Qué importancia tiene el color y sus combinaciones? 
                • Ejemplo de composiciones descendente, ascendente, piramidal, en valle 
                   y plana. (Imágenes) 

-  Realiza un cartel promocional de rebajas de tu empresa. 

• Disposición de los productos en el lineal 

 - Implantación horizontal, vertical, cruzada y en malla.   

▪ Ventajas de los códigos de barras.    

9). RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

            • ¿Qué es la responsabilidad social de una empresa? 
            • Cita cinco beneficios de las empresas socialmente responsables.  
            • Cita tres grandes empresas que son ejemplos de Responsabilidad Social Corporativa. 
            • ¿Existen empresas que destaquen por su lucha a favor del medio ambiente? 

10). CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN FINAL 

• Realiza una valoración del resultado final de tu proyecto. 
• ¿Conseguiste el objetivo que te propusiste a la hora de realizar el proyecto? 
•  Conclusiones y reflexión final realizadas por el alumno. 

 

Horarios previstos para as actividades de titoría, seguimento, canles de 
comunicación.  

La comunicación con el alumno se realizará principalmente por correo electrónico, pero esta 
comunicación se adaptará de acuerdo con las capacidades y las actitudes del alumno. Para aquellos 
estudiantes que usan menos las TIC o tardan demasiado tiempo en responder a los emails, se utilizará 
también en teléfono, de tal manera que se sientan  forzados a una respuesta rápida.  

También se organizarán de forma regular reuniones online con los alumnos, utilizando software 
especializado, como Google Meet, Zoom o Skype.  

Como ya se señaló más arriba, se hará una tutoría proactiva, lo que es especialmente importante para el 
alumnado de la FP Básica, ya que en algunos casos son alumnos que prestan poca atención a sus 
responsabilidades académicas.   

Prazo e formato de entrega das actividades  
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La fecha de entrega máxima para el trabajo a desarrollar será el  12 DE JUNIO DEL 2020, no admitiendo 
ningún proyecto después de esa fecha. No obstante, como ya se señala más arriba, se hará un seguimien-
to de los alumnos haciendo todo lo posible para que  en esa fecha tengan el trabajo desarrollado adecua-
damente.  

Mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva e criterios de 
cualificación 

Para alcanzar una evaluación positiva el alumno debe de haber trabajado en todos los apartados del pro-
yecto propuestos cumpliendo unos requisitos en cuento a contenido de acuerdo con los criterios de eva-
luación establecidos en el curso.  

La Puntuación se hará teniendo en cuenta los tres siguientes aspectos: 

 Presentación: 20% 

 Contenido 60% 

 Redacción: 10% 

 Originalidad:  10%. 
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