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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do
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Ciclo formativo
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ordinario

Código
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Horas
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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela 72020/2021 147123

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

Profesorado asignado ao módulo FRANCISCO JAVIER CERNADAS PINTOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

O entorno productivo de Vigo é comarca está basado en PEMES, fundamentalmente do sector servizos e con pouca especialización, que realizan

todas as funcións da empresa, polo que demandan profesionais de grao medio capazde realizar  actividades con autonomia e de apoio

administrativo no ámbito laboral, contable comercial, financiero e fiscal, así como de atención ao cliente/usuario.

Neste senso esta programación adecuase a estas necesidades do entorno productivo e permite formar administrativos de amplos coñecementos.
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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 Selecciona técnicas de comunicación en relación coa empresaEMPRESA E
COMUNICACIÓN

21 15

2 Principios de comunicación oralCOMUNICACION
ORAL: PRESENCIAL
E TELEFÓNICA

31 20

3 Comunicación escrita na empresaCOMUNICACIÓNS
ESCRITAS

32 20

4 Arquivo da información.CORRESPONDENCIA
, PAQUETERÍA E
ARQUIVO

7 5

5 Organización da atención ó cliente. Fidelización e calidade do servizoDETENCCIÓN DAS
NECESIDADES DO
CLIENTE E A SÚA
SATISFACCIÓN

21 15

6 Consultas, queixas e reclamaciónsATENCIÓN DE
CONSULTAS,
QUEIXAS E
RECLAMACIÓNS

21 15

7 Imaxen na empresa.  Procedementos de calidade  na atención o clientePOTENCIANDO A
IMAXEN DA
EMPRESA E A
CALIDADE

14 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 EMPRESA E COMUNICACIÓN 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona técnicas de comunicación en relación coa estrutura e a imaxe da empresa, e cos fluxos de información existentes nela. 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 Recoñeceuse a necesidade de comunicación entre as persoas.

CA1.2 Distinguiuse entre comunicación e información.

CA1.3 Distinguíronse os elementos e os procesos que interveñen na comunicación.

CA1.4 Recoñecéronse os obstáculos que poidan existir nun proceso de comunicación.

CA1.5 Determinouse o mellor xeito e a mellor actitude á hora de presentar a mensaxe.

CA1.6 Identificáronse os conceptos de imaxe e cultura da empresa.

CA1.7 Diferenciáronse os tipos de organizacións e o seu organigrama funcional.

CA1.8 Distinguíronse as comunicacións internas e externas, e os fluxos de información dentro da empresa.

CA1.9 Seleccionouse o destinatario e a canle acaída para cada situación.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Elementos e barreiras da comunicación.

 0Descrición dos fluxos de comunicación.

  Comunicación interna na empresa: comunicación formal e informal.

  Comunicación externa na empresa: publicidade e relacións públicas.

 Comunicación, información e comportamento.

 Relacións humanas e laborais na empresa.

 Aplicación da escoita activa nos procesos de comunicación.

 Criterios de empatía e principios básicos da asertividade.

 Organización empresarial: organigramas.

 Principios e tipos de organización empresarial.
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Contidos

 Departamentos e áreas funcionais tipo.

 Funcións do persoal na organización.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 COMUNICACION ORAL: PRESENCIAL E TELEFÓNICA 31

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Transmite información de xeito oral, tendo en conta os usos e os costumes socioprofesionais habituais da empresa. 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 principios básicos que cumpra ter en conta na comunicación verbal.

CA2.2 Identificouse o protocolo de comunicación verbal e non verbal nas comunicacións presenciais e non presenciais.

CA2.3 Tivéronse en conta os costumes socioculturais e os usos empresariais.

CA2.4 Identificouse o interlocutor consonte as debidas normas de protocolo, e adaptouse a actitude e a conversa á situación da que se parta.

CA2.5 Elaborouse a mensaxe verbal de maneira concreta e precisa, tendo en conta as dificultades posibles na súa transmisión.

CA2.6 Utilizáronse as expresións e o léxico que mellor se adapten ao tipo de comunicación e ás persoas interlocutoras.

CA2.7 Presentouse a mensaxe verbal elaborada utilizando a linguaxe non verbal máis axeitada.

CA2.8 Utilizáronse equipamentos de telefonía e informáticos, e aplicáronse as normas básicas de uso.

CA2.9 Valorouse se a información se transmite con claridade, de xeito estruturado, con precisión, con cortesía, con respecto e con sensibilidade.

CA2.10 Analizáronse os erros cometidos e propuxéronse as accións correctivas necesarias.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Principios básicos nas comunicacións orais.

 0Informática nas comunicacións verbais: videoconferencia, chat, etc.

  Comunicacións na recepción de visitas: acollemento, identificación, xestión e despedida.

 Normas de información e atención oral.

 Técnicas de comunicación oral, habilidades sociais e protocolo.

 Clases de comunicación oral: diálogo, discurso, debate e entrevista.

 Comunicación non verbal.

 Elementos da linguaxe non verbal.

 Imaxe persoal.

 Comunicación verbal dentro do ámbito da empresa.
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Contidos

 Comunicación telefónica: uso do teléfono e da listaxe telefónica; normas para falar correctamente por teléfono; centrais telefónicas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 COMUNICACIÓNS ESCRITAS 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Transmite información escrita aplicando as técnicas de estilo a cada tipo de documento propio da empresa e da Administración pública. 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 Identificáronse os soportes para elaborar e transmitir os documentos: tipo de papel, sobres, etc.

CA3.2 Identificáronse as canles de transmisión: correo convencional e electrónico, fax, mensaxes curtas, etc.

CA3.3 Diferenciáronse os soportes máis axeitados en función dos criterios de rapidez, seguridade e confidencialidade.

CA3.4 Identificouse a persoa destinataria conforme as debidas normas de protocolo.

CA3.5 Clasificáronse os tipos máis habituais de documentos dentro da empresa segundo a súa finalidade.

CA3.6 Redactouse o documento apropiado cumprindo as normas ortográficas e sintácticas, en función da súa finalidade e da situación de partida.

CA3.7 Identificáronse as ferramentas de procura de información para elaborar a documentación.

CA3.8 Utilizáronse as aplicacións informáticas de procesamento de textos ou autoedición.

CA3.9 Formalizáronse os libros de rexistro de entrada e saída de correspondencia e paquetaría en soporte informático e convencional.

CA3.10 Utilizouse a normativa sobre protección de datos e conservación de documentos establecidos para as empresas, e para as institucións públicas e privadas.

CA3.11 Aplicáronse, na elaboración da documentación, as técnicas de 3R (reducir, reutilizar e reciclar).

4.3.e) Contidos

Contidos

 Comunicación escrita na empresa.

 0Recepción, envío e rexistro da correspondencia.

  Servizos de correos, circulación interna de correspondencia e paquetaría.

  Aplicación de procedementos de seguridade e confidencialidade da información.

 Normas de comunicación e expresión escrita.

 Léxico e normas ortográficas e sintácticas nas comunicacións escritas socioprofesionais.

 Abreviaturas comerciais e oficiais.

 Características principais da correspondencia comercial.

 Estrutura, estilos e clases da carta comercial.
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Contidos

 Formatos tipo de documentos de uso na empresa e na Administración.

 Medios e equipamentos ofimáticos e telemáticos.

 Correo electrónico: uso, estrutura e redacción de corre electrónico, tendo en conta a normativa de protección de datos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 CORRESPONDENCIA, PAQUETERÍA E ARQUIVO 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Arquiva información en soporte impreso e informático, e recoñece os criterios de eficiencia e aforro nos trámites administrativos. 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 Describiuse a finalidade de organizar a información, así como os obxectivos perseguidos.

CA4.2 Diferenciáronse as técnicas de organización de información que se poidan aplicar nunha empresa ou nunha institución, así como os procedementos habituais de rexistro, clasificación
e distribución da información nas organizacións.

CA4.3 Identificáronse os soportes de arquivo e rexistro, así como as prestacións das aplicacións informáticas específicas máis utilizadas, en función das características da información que
se almacene.

CA4.4 Identificáronse as principais bases de datos das organizacións, a súa estrutura e as súas funcións.

CA4.5 Determináronse os sistemas de clasificación, rexistro e arquivo acaídos para o tipo de documentos.

CA4.6 Realizáronse árbores de arquivos informáticos para ordenar a documentación dixital.

CA4.7 Aplicáronse as técnicas de arquivo nos intercambios de información telemática (intranet, extranet, correo electrónico, etc.).

CA4.8 Recoñecéronse os procedementos de consulta e conservación da información e da documentación, e detectáronse os erros que se puideran producir nel.

CA4.9 Respectouse a normativa e os niveis de protección, seguridade e acceso á información, tanto en documentos físicos como en bases de datos informáticas.

CA4.10 Aplicáronse, na elaboración e no arquivo da documentación, as técnicas de 3R (reducir, reutilizar e reciclar).

4.4.e) Contidos

Contidos

 Arquivo da información en soporte impreso. Clasificación e ordenación de documentos. Normas de clasificación: vantaxes e inconvenientes. Tipoloxía. Utilización de índices. Técnicas de
arquivo: natureza. Finalidade do arquivo. Arquivo de documentos: captac
 Arquivo da información en soporte informático. Bases de datos para o tratamento da información. Estrutura e funcións dunha base de datos. Procedementos de protección de datos.
Ficheiros e cartafoles. Organización en cartafoles do correo electrónico e dout
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 DETENCCIÓN DAS NECESIDADES DO CLIENTE E A SÚA SATISFACCIÓN 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Recoñece necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación. SI

RA8 - Aplica procedementos de calidade na atención á clientela, e identifica os estándares establecidos. NO

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 Desenvolvéronse técnicas de comunicación e habilidades sociais que faciliten a empatía coa clientela en situacións de atención ou asesoramento.

CA5.2 Identificáronse as fases do proceso de atención á clientela ou ás persoas consumidoras ou usuarias, a través de diferentes canles de comunicación.

CA5.3 Recoñecéronse os erros que se cometen máis habitualmente na comunicación coa clientela.

CA5.4 Identificouse o comportamento da clientela.

CA5.5 Analizáronse as motivacións de compra ou demanda dun servizo da clientela.

CA5.6 Obtívose, de ser o caso, a información histórica da clientela.

CA5.7 Adaptouse adecuadamente a actitude e o discurso á situación de partida.

CA5.8 Tívose en conta a adecuación da forma e da actitude na atención e no asesoramento á clientela, en función da canle de comunicación utilizada.

CA5.9 Distinguíronse as etapas dun proceso comunicativo.

CA8.1 Identificáronse os factores que inflúen na prestación do servizo á clientela.

CA8.2 Describíronse as fases do procedemento de relación coa clientela.

CA8.3 Describíronse os estándares de calidade definidos na prestación do servizo.

CA8.4 Valorouse a importancia dunha actitude proactiva para se adiantar á incidencias nos procesos.

CA8.5 Detectáronse os erros producidos na prestación do servizo.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Concepto e identificación da clientela: clientela interna e externa.

 Coñecemento da clientela e das súas motivacións.

 Elementos da atención á clientela: ámbito, organización e persoal.

 Fases da atención á clientela: acollemento, seguimento, xestión e despedida.
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Contidos

 Percepción da atención recibida por parte da clientela.

 Satisfacción da clientela.

 Procesos en contacto coa clientela externa.

 Calidade de servizo como elemento da competitividade da empresa.

 Tratamento de anomalías producidas na prestación do servizo.

 Procedementos de control do servizo.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 ATENCIÓN DE CONSULTAS, QUEIXAS E RECLAMACIÓNS 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Atende consultas, queixas e reclamacións de posibles clientes, aplicando a normativa en materia de consumo. 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 Describíronse as funcións do departamento de atención á clientela en empresas.

CA6.2 Interpretouse a comunicación recibida por parte da clientela.

CA6.3 Identificáronse os elementos da queixa ou da reclamación.

CA6.4 Recoñecéronse as fases do plan interno de resolución de queixas e reclamacións.

CA6.5 Identificouse e localizouse a información que cumpra subministrarlle á clientela.

CA6.6 Utilizáronse os documentos propios da xestión de consultas, queixas e reclamacións.

CA6.7 Formalizouse, de ser o caso, un escrito de resposta utilizando medios electrónicos ou outras canles de comunicación.

CA6.8 Recoñeceuse a importancia da protección do consumidor.

CA6.9 Identificouse a normativa en materia de consumo.

CA6.10 Diferenciáronse os tipos de demanda ou reclamación.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Departamento de atención á clientela: funcións.

 0Procedemento de recollida de reclamacións e denuncias.

  Tramitación e xestión.

  Seguimento da clientela perdida.

 Valoración da atención recibida por parte da clientela: reclamación, queixa, suxestión e felicitación.

 Xestión reactiva e proactiva das reclamacións.

 Elementos dunha queixa e dunha reclamación.

 Fases da resolución de queixas e reclamacións.

 Consumidores.

 Institucións de consumo.
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Contidos

 Normativa en materia de consumo.

 Marco legal estatal, autonómico e local.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 POTENCIANDO A IMAXEN DA EMPRESA E A CALIDADE 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Potencia a imaxe de empresa, para o que aplica elementos e ferramentas do márketing. SI

RA8 - Aplica procedementos de calidade na atención á clientela, e identifica os estándares establecidos. NO

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificouse o concepto de márketing.

CA7.2 Recoñecéronse as funcións principais do márketing.

CA7.3 Valorouse a importancia do departamento de márketing.

CA7.4 Diferenciáronse as ferramentas e os elementos básicos do márketing.

CA7.5 Valorouse a importancia da imaxe corporativa para conseguir os obxectivos da empresa.

CA7.6 Valorouse a importancia das relacións públicas e a atención á clientela para a imaxe da empresa.

CA7.7 Identificouse a fidelización da clientela como un obxectivo prioritario do márketing.

CA8.6 Aplicouse o tratamento adecuado na xestión das anomalías producidas.

CA8.7 Explicouse o significado e a importancia do servizo posvenda nos procesos comerciais.

CA8.8 Definíronse as variables constitutivas do servizo posvenda e a súa relación coa fidelización da clientela.

CA8.9 Identificáronse as situacións comerciais que precisan seguimento e servizo posvenda.

CA8.10 Describíronse os métodos máis utilizados habitualmente no control de calidade do servizo posvenda, así como as súas fases e as súas ferramentas.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Márketing na actividade económica: influencia na imaxe da empresa.

 Natureza e alcance do márketing.

 Políticas de comunicación: publicidade (concepto, principios e obxectivos), relacións públicas e responsabilidade social corporativa.

 Avaliación e control do servizo.

 Control do servizo posvenda.

 Fidelización da clientela.
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A avaliación da aprendizaxe dos alumnos será continua, precisando da asistencia regular ás clases e actividades programadas e presentación en

prazo dos traballos prácticos propostos.

A avaliación continua realizase valorando a participación do alumno na clase, a súa asistencia, os traballos e actividades, tanto individuais como en

grupo, e a resolución dos exercicios e exames que en cada caso se realicen.

Nas dúas avaliacións realizarase probas obxectivas escritas, probas orais individuais, en parella e en grupo, listas de cotexo e taboas de

observación para avaliar a parte oral.

As probas obxectivas escritas terán a finalidade de coñecer e avaliar o grao de comprensión dos contidos que van adquirindo os alumnos

así coma as distintas habilidades adquiridas na elaboración de escritos, serán valorados de 1 a 10 puntos, sendo necesario un 5 para obter a

cualificación positiva da proba.

As probas orais servirán para avaliar o grao de aplicación práctica acadado polo alumno e para verificar as distintas habilidades adquiridas

no módulo respecto da comunicación presencial sendo valoradas mediante listas de cotexo e táboas de observación.

Nas probas de traballo-exposición en equipo e parellas, terase en conta o grao de implicación e colaboración co resto do equipo xunto coa

inquietude de acadar bos resultados de coordinación co resto dos equipos. Serán valoradas mediante táboas de observación e resultado obxectivo

do equipo.

Na primeira avaliación entran os contidos das seguintes unidades didácticas:

- UD 1 EMPRESA E COMUNICACIÓN

- UD 2 COMUNICACION ORAL: PRESENCIAL E TELEFÓNICA.

- UD 3 COMUNICACIÓNS ESCRITAS

- UD 4  CORRESPONDENCIA, PAQUETERÍA E ARQUIVO

Na segunda avaliación entran os contidos restantes:

- UD 5 DETENCCIÓN DAS NECESIDADES DO CLIENTE E A SÚA SATISFACCIÓN

- UD 6 ATENCIÓN DE CONSULTAS, QUEIXAS E RECLAMACIÓNS

- UD 7 POTENCIANDO A IMAXEN DA EMPRESA E A CALIDADE

A puntuación estará constituída nas dúas avaliacións nun 60% por as probas escritas, e o outro 40% repartirase nun 20% polo resultado de valorar

as distintas probas orais  e traballo individual  proposto ao alumnado ao longo do período a avaliar (preparación de temas concretos para

exposición oral en clase, actividades de perda ao medo escénico, participación e grupo en temas de debate, simulación de distintos casos de

atención e chamadas telefónicas, protocolo e linguaxe non verbal); e nun 20% pola valoración de traballos en parella e grupos, redacción de

documentos, clasificación e arquivo, combinar correspondencia e traballo en equipo de busca de información e documentación sobre a

comunicación web, atención ó cliente, instrumentos básicos de marketing e calidade no trato o cliente .

Instrumentos de avaliación   1ª aval              2ª aval final

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Proba escrita                                60% 60% 100%

Lista de cotexo                        10%         5%

Taboa observación                 10% 5%

Traballos-exposición individual         10% 20%

Traballos-exposición grupais             10% 10%

Consideracións globais:

Tendo en conta que o uso de ordenadores conectados a internet é imprescindible para a impartición do módulo, tamén o é para a realización

dalgúns traballos. CANDO O PROFESOR DETECTE COPIA OU PLAXIO NOS TRABALLOS PRESENTADOS POLOS ALUMNOS/AS,

INVALIDARÁ A PORCENTAXE DA NOTA ASIGNADA A TRABALLOS E O 100% DA MESMA VIRÁ DE PROBAS OBXECTIVAS

ESPECIALMENTE PREPARADAS PARA O CASO E BASEADAS NOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA TODOLOS IMPLICADOS/AS.

Os traballos serán propostos polo profesor indicando contidos, forma e envío-entrega e data de entrega. O INCUMPRIMENTO DA DATA DE

ENTREGA E FORMATO SOLICITADO INVALIDA A PORCENTAXE DA NOTA ASIGNADA A TRABALLOS  O 100%,  A MESMA VIRÁ DE

PROBAS ESCRITAS OBXECTIVAS ESPECIALMENTE PREPARADAS PARA O CASO E BASEADAS NOS MÍNIMOS ESIXIBLES.

Existirán postas en escea na aula de situacións de comunicación na empresa. A NEGATIVA POR PARTE DUN ALUMNO/A A PARTICIPAR EN

PÚBLICO NAS SIMULACIÓNS DE SITUACIÓNS DE COMUNICACIÓN INVALIDA A PARTE DA NOTA ASIGNADA A ESTE TIPO DE PRÁCTICAS

E O 100% DA MESMA VIRÁ DE PROBAS OBXECTIVAS ESPECIALMENTE PREPARADAS PARA O CASO E BASEADAS NOS MÍNIMOS

ESIXIBLES.

A nota final do módulo será a media aritmética da nota dos 2 trimestres, sendo necesario ter aprobadas cada unha das avaliacións para o calculo

da media.

Considérase aprobada unha proba teórica se esta ten unha puntuación igual ou superior a 5 PUNTOS SOBRE 10.

Criterios para valorar as actitudes (comúns a todas as Unidades de Traballo):

1. Atención e concentración nas explicacións e na realización de tarefas prácticas.

2. Esforzo, constancia, participación e voluntariedade no traballo.

3. Motivación e interese en relación co módulo e o traballo que neles se desenvolve.

4. Capacidade para traballar en grupo: empatía, asertividade, flexibilidade

5. Adaptación ao centro e participación na vida deste.

6. Respecto os compañeiros/as, profesores/as, ás normas e materiais (edificio, mobiliario, material didáctico, materiais e demais instalacións

pertencentes ao Centro )

7. Asistencia e puntualidade.

Estes criterios teranse en conta para o redondeo final da nota das avaliacións, puendo ser hacia arriba ou hacia abaixo; Excepto na nota por

debaixo de 5, neste caso o redondeo sempre será por defecto ou hacia abaixo, pois hai diferentes instrumentos de avaliación para poder acadar a

nota final de 5 sobre 10.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

A distribución por avaliacións destas Unidades é aproximada, sendo a ud 4 a ponte entre ambas:

1ª AVALIACION: UD 1, 2, 3, 4.

2ª AVALIACIÓN: UD 5, 6, 7 .

Realizarase un examen parcial, (proba escrita e lista de cotexo, onde se indica) para avaliar os distintos contidos de casa trimestre. O alumnado

dispoñerá dunha proba de recuperación para os contidos trimestrais non superados. os contidos do trimestre non superados recuperaranse en

convocatoria ordinaria. Considérase convocatoria ordinaria, no mes de marzo - abril, para a recuperación daqueles contidos non superados, e

extraordinaria, en xuño, para o total de contidos do módulo.

O alumnado, que non superase contidos en convocatoria ordinaria, acudirá con todos os contidos á convocatoria extraordinaria de xuño.

considérase aprobada unha proba teórica ou práctica se este ten unha puntuación igual ou superior a 5 puntos sobre 10.

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

  Perda do dereito á avaliación continua.

    1.- Conforme se determina no artigo 25 da orde do 12 de xullo de 2011, o número de faltas que implica a perdida do dereito á avaliación

continua nun determinado módulo será do 10% respecto da súa duración total. Para  os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación

continua, o profesorado valorará as circunstanciás personais e laborais do alumno ou a alumna na xustificación desas faltas, onde á aceptación

será acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime interior do centro.

    O alumnado con perda do dereito á avaliación continua, acudirá con todos os contidos á unha  convocatoria extraordinaria

    Considérase aprobada unha proba teórica ou práctica se está  ten unha puntuación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. Non se Terán en

conta  os outros instrumentos de avaliación empregados cos alumnos/as que asistiron regularmente

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

Mensualmente realizarase  unha valoración da evolución da programación.

   Ó final de cada trimestre   realizase  una valoración do profesor  sobre o seguimento da programación.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

É evidente que as necesidades educativas e o ritmo de aprendizaxe de cada un destes grupos é distinto, o que fai que o proceso de ensino-

aprendizaxe teña que matizarse en función das súas características.

É este o primeiro punto ao que debe poñerse atención antes de comenzar  a desenvolver os contidos.
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A distribución dos alumnos/as en grupos heteroxéneos durante as clases debe axudar a integralos e a fomentar un traballo en equipo no que cada

un dos membros desenvolva as súas propias capacidades, axudando aos demaís a desenvolver aquelas que lles resultan máis complicadas, todo

iso co apoio do profesorado.

Antes de comenzar cada Unidade de Traballo, avaliaranse os coñecementos previos dos alumnos sobre o tema ou temas que se van impartir. Esta

avaliación inicial farase mediante un ou varios dos seguintes procedementos:

-  Rutinas de pensamento

- Test de ideas previas.

- Debate en clase.

- Aportación das vivencias do alumnado

- Dinámicas de relación

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

Ante as dificultades de aprendizaxe de certos contidos por parte dos alumnos/as debido á falta de base, dificultades de comprensión, etc.,

proponse

  . Reforzar a explicación dos contidos a aqueles alumnos/as que o necesiten.

  . Realización de actividades de ampliación para aqueles alumnos que superan con facilidad as actividades de ensino-aprendizaxe  programadas.

  . Realización o remate de cada unidade didáctica  dunha autoavaliación polo alumno/a do seu aprendizaxe.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores civicos e profesionales esta presente en todas as unidades didácticas que forman o  módulo coa finalidade de formar

cidadáns e profesionais  comprometidos cos valores dunha sociedade democrática.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As visitas a empresas de interés e charlas relacionadas co módulo na medida do posible, reduciranse o máximo ou suprimiranse totalmente tendo

en conta a situación sanitaria actual.

10.Outros apartados

10.1) situaciónde sempresencialidade

Comunicación empresarial e atención á  clientela.

Este módulo conta co seu reflexo  virtual na aula virtual do IES Ricardo Mella, no departamento de ciclos formativos.

O alumnado  terá que ser matriculado polo titor e  se lle facilitará un usuario e unha clave e  poderá acceder deste xeito  a plataforma virtual

A aula virtual deste curso está organizada por UD contará con ligazóns, ficheiros e tarefas por cada UD , en coherencia coa programación.

No caso de ter que entrar nunha situación de semipresencialidade repartirianse os alumnos unha semana na casa e outra no centro de xeito

presencial

durante a semana no seu domicilio os alumnos realizarian traballos, tarefas e actividades que se entregarían e revisarían a través da aula virtual ,

Drive e/ou correo electrónico; baseados na teoría e explicacións da semana anterior(presencial) e no material colgado na aula virtual.
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Para preguntas e dubidas o alumnado poderá facer uso do foro e os chats da aula virtual de xeito que as dudas e respostas individuais  xeren unha

certa sinerxia para a clase enteira

As tarefas serán deseñadas de xeito claro para que o alumno saiba o que se pretende del, tanto  en materia de realización como de cualificación,

(a cualificación será feita en base a criterios de cualificación coherentes coa programación) así como a forma e prazos de entrega

os exámenes terán lugar na semana presencial aplicando os mesmos instrumentos de avaliación especificados nesta programación

asemade as exposición orais faranse na semana que se ven na clase e fronte aos seus compañeiros

10.2) situación de confinamento ou peche do centro

Comunicación empresarial e atención á  clientela.

Se as circunstancias sanitarias obrigasen a un novo confinamento ou a un peche do centro, pasariase a un sistema completamente a distancia

onde as clases presenciais se sustituirían por un sistema de videoconferencias (respetando no posible o horario do centro) utilizando para elo as

prataformas facilitadas pola conselleria de educación. Ademáis  e como compremento a estas clases sostidas a distancia organizaranse tarefas e

actividades que serán seguidas na aula virtual e que terán como obxeto a fixación, comprobación ou ampliación deses contidos teóricos

os exámenes e  probas faranse  na aula virtual en tempo real e con videoconferencia iniciada mientras fan o exame.

Para a achega  de traballos e  actividades utilizarase a  aula virtual ou o Drive.

A parte oral (esposicions , traballos...)de habelos farianse via videoconferencia grabando a exposición.
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