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- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

As persoas que obteñan este título exercerán a súa actividade en empresas grandes, medianas ou pequenas, en calquera sector de actividade: no

sector de servizos, así como na Administración pública, desempeñando as tarefas administrativas na xestión e no asesoramento nas áreas laboral,

comercial, contable e fiscal desas empresas e institucións, ofrecéndolles un servizo e atención á clientela e á cidadanía, realizando trámites

administrativos coas administracións públicas e xestionando o arquivo e as comunicacións da empresa.

Poderían traballar por conta propia, efectuando a xestión da súa propia empresa, a través do exercicio libre dunha actividade económica, como

nunha asesoría financeira ou laboral, estudos de proxectos, etc.
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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 Concepto de loxísticaIntroducción á loxística 15 12

2 Métodos de búsqueda, selección e avaliación de provedores.Búsqueda, selección e
avaliación de
provedores

15 12

3 A función de aprovisionamento, calculo do coste das compras e o seu control.A xestión das compras 20 16

4 Clasificación e control dos materiais.Volumen óptimo e punto de pedido.A xestión das
existencias

20 16

5 Concepto de almacén, tipos e funcións. Sistemas de codificación e superficie necesaria no almacén.O almacén dentro da
loxística

20 16

6 Obxectivos da función de transporte. Distintos medios de transporte. Os Incoterms no comercio internacional.A xestión do
transporte

20 16

7 Os costes do dpto. de compras, de almacenaxe e distribución.Os costes loxísticos 16 12
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introducción á loxística 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Define as fases e operacións que deben realizarse dentro da cadea loxística, asegurándose a rastrexabilidade e a calidade no seguimento da mercadoría. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Describíronse as características básicas da cadea loxística identificando as actividades, as fases e os axentes que participan, e as relacións entre eles.

CA5.2 Interpretáronse os diagramas de fluxos físicos de mercadorías, de información e económicos en cada fase da cadea loxística.

   CA5.2.1 Identificáronse os diagramas de fluxos físicos de mercadorías e de información en cada fase da cadea loxística

CA5.4 Valoráronse as alternativas nos modelos ou nas estratexias de distribución de mercadorías.

CA5.5 Establecéronse as operacións suxeitas á loxística inversa e determinouse o tratamento que se lles debe dar ás mercadorías retornadas, para mellorar a eficiencia da cadea loxística.

CA5.7 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de provedores.

CA5.8 Valorouse a responsabilidade corporativa na xestión de residuos, desperdicios, devolucións caducadas, embalaxes, etc.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Función loxística na empresa.

  Responsabilidade social corporativa na loxística e na almacenaxe.

  Interpretación de diagramas de fluxo físicos de mercadorías, de información e económicos.

  Valoración das alternativas nos modelos ou estratexias de distribución de mercadoría (CA 5.4)

 Definición e características básicas da cadea loxística.

 Sistema informático de rastrexabilidade e xestión da cadea loxística.

 Calidade total e just in time.

 Xestión da cadea loxística na empresa.

   Xestión das persoas na cadea loxística da empresa

 Loxística inversa. Tratamento de devolucións. custos afectos ás devolucións.

 Elementos do servizo á clientela.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Búsqueda, selección e avaliación de provedores 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza procesos de selección de provedores analizando as condicións técnicas e os parámetros habituais. SI

RA3 - Planifica a xestión das relacións cos provedores aplicando técnicas de negociación e comunicación. SI

RA4 - Programa o seguimento documental e os controis do proceso de aprovisionamento, aplicando os mecanismos previstos no programa e utilizando aplicacións
informáticas. NO

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 as fontes de subministración e procura de provedores.

CA2.2 Confeccionouse un ficheiro cos provedores potenciais de acordo cos criterios de procura en liña e off-line.

CA2.3 Realizáronse solicitudes de ofertas e prego de condicións de aprovisionamento.

CA2.4 Compiláronse as ofertas de provedores que cumpran as condicións establecidas para a súa posterior avaliación.

CA2.5 Definíronse os criterios esenciais na selección de ofertas de provedores (económicos, prazo de aprovisionamento, calidade, condicións de pagamento, servizo, etc.).

CA2.6 Comparáronse as ofertas de varios provedores de acordo cos parámetros de prezo, calidade e servizo.

CA2.7 Estableceuse un baremo dos criterios de selección en función do peso específico que, sobre o total, represente cada variable considerada.

CA2.8 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de provedores.

CA3.1 Relacionáronse as técnicas máis utilizadas na comunicación con provedores.

CA3.2 Detectáronse as vantaxes, os custos e os requisitos técnicos e comerciais de implantación dun sistema de intercambio electrónico de datos, na xestión do aprovisionamento.

CA3.3 Elaboráronse escritos de xeito claro e conciso nas solicitudes de información aos provedores.

CA3.4 Preparáronse previamente as conversas persoais ou telefónicas cos provedores.

CA3.5 Identificáronse os tipos de documentos utilizados para o intercambio de información con provedores.

CA3.6 Explicáronse as etapas nun proceso de negociación de condicións de aprovisionamento.

CA3.7 Describíronse as técnicas de negociación máis utilizadas na compravenda e no aprovisionamento.

CA3.8 Elaborouse un informe que recolla os acordos da negociación, mediante o uso dos programas informáticos adecuados.

CA4.2 Definíronse os indicadores de calidade e eficacia operativa na xestión de provedores.

CA4.6 Elaboráronse informes de avaliación de provedores de xeito claro e estruturado.
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Criterios de avaliación

CA4.7 Elaborouse a documentación relativa ao control, o rexistro e o intercambio de información con provedores, seguindo os procedementos de calidade e utilizando aplicacións
informáticas.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Identificación de fontes de subministración e procura dos provedores potenciais en liña e off-line.

 Petición de ofertas e prego de condicións de aprovisionamento.

 Criterios de selección e avaliación de provedores.

 Aplicacións informáticas de xestión e seguimento de provedores.

 Rexistro e valoración de provedores.

 Análise comparativa de ofertas de provedores.

 Relacións con provedores.

 Documentos utilizados para o intercambio de información con provedores.

 Aplicacións informáticas de comunicación e información con provedores.

 Etapas do proceso de negociación con provedores. Estratexias e actitudes.

 Preparación da negociación.

 Estratexia ante situacións especiais: monopolio, provedores exclusivos, etc.

 Aplicacións informáticas de xestión e seguimento de provedores.

 Razóns de control e xestión de provedores.

 Indicadores de calidade e eficacia operativa na xestión de provedores.

 Informes de avaliación de provedores.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A xestión das compras 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Elabora plans de aprovisionamento analizando información das áreas da organización ou empresa. NO

RA4 - Programa o seguimento documental e os controis do proceso de aprovisionamento, aplicando os mecanismos previstos no programa e utilizando aplicacións
informáticas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Definíronse as fases dun programa de aprovisionamento, desde a detección de necesidades ata a recepción da mercadoría.

   CA1.1.1 Definíronse as fases dun programa de aprovisionamento na detección de necesidades de mercadoría

CA1.2 Determináronse os principais parámetros que configuran un programa de aprovisionamento que garanta a calidade e o cumprimento do nivel de servizo establecido.

CA1.3 Obtivéronse as previsións de venda e/ou demanda do período de cada departamento implicado.

CA1.4 Contrastáronse os consumos históricos e a lista de materiais e pedidos realizados en función do cumprimento dos obxectivos do plan de vendas e/ou produción previsto pola empresa
ou a organización.

   CA1.4.2 Contrastáronse a lista de materiais e pedidos realizados pola empresa

CA1.5 Calculouse o custo do programa de aprovisionamento, diferenciando os elementos que o compoñen.

CA1.9 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de existencias e aprovisionamento.

   CA1.9.1 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de aprovisionamento

CA1.10 Asegurouse a calidade do proceso de aprovisionamento, establecendo procedementos normalizados de xestión de pedidos e control do proceso.

 0  CA1.10.1 Asegurouse a calidade do proceso de aprovisionamento, establecendo procedementos normalizados de xestión de pedidos

CA4.3 Detectáronse as incidencias máis frecuentes do proceso de aprovisionamento.

CA4.4 Establecéronse as medidas que cumpra adoptar ante as anomalías na recepción dun pedido.

CA4.5 Definíronse os aspectos que deben figurar nos documentos internos de rexistro e control do proceso de aprovisionamento.

   CA4.5.1 Definíronse os aspectos que deben figurar nos documentos internos de compras

CA4.8 Determináronse os fluxos de información relacionando os departamentos dunha empresa e os demais axentes loxísticos que interveñen na actividade de aprovisionamento.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Relacións entre as funcións da empresa e o aprovisionamento.

 Obxectivos da función de aprovisionamento.
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Contidos

 Plan de aprovisionamento: fases.

 Variables que inflúen nas necesidades de aprovisionamento.

   Variables que inflúen nas compras

 Sistemas informáticos de xestión de existencias.

   Sistema informático de compras

 0Comunicación cos departamentos da empresa e os demais axentes loxísticos que interveñen na actividade de aprovisionamento.

 Proceso de aprovisionamento.

 Documentación do proceso de aprovisionamento.

   Documentación do proceso de compras
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 A xestión das existencias 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Elabora plans de aprovisionamento analizando información das áreas da organización ou empresa. NO

RA4 - Programa o seguimento documental e os controis do proceso de aprovisionamento, aplicando os mecanismos previstos no programa e utilizando aplicacións
informáticas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Definíronse as fases dun programa de aprovisionamento, desde a detección de necesidades ata a recepción da mercadoría.

   CA1.1.2 Definíronse as fases dun programa de aprovisionamento na recepción de mercadoría

CA1.4 Contrastáronse os consumos históricos e a lista de materiais e pedidos realizados en función do cumprimento dos obxectivos do plan de vendas e/ou produción previsto pola empresa
ou a organización.

   CA1.4.1 Contrastáronse os consumos históricos en función do cumprimento dos obxectivos do plan de vendas e/ou produción previsto pola empresa

CA1.6 Determinouse a capacidade óptima de almacenamento da organización, tendo en conta a previsión de existencias.

CA1.7 Elaboráronse as ordes de subministración de materiais con data, cantidade e lotes, indicando o momento e o destino ou a situación da subministración ao almacén e/ou ás unidades
produtivas precedentes.

CA1.8 Previuse con tempo suficiente o reaprovisionamento da cadea de subministración para axustar os volumes de existencias ao nivel de servizo, evitando os desabastecementos.

CA1.9 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de existencias e aprovisionamento.

   CA1.9.2 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de existencias

CA1.10 Asegurouse a calidade do proceso de aprovisionamento, establecendo procedementos normalizados de xestión de pedidos e control do proceso.

 0  CA1.10.2 Asegurouse a calidade do proceso de aprovisionamento, establecendo procedementos normalizados de control do proceso

CA4.5 Definíronse os aspectos que deben figurar nos documentos internos de rexistro e control do proceso de aprovisionamento.

   CA4.5.2 Definíronse os aspectos que deben figurar nos documentos internos de control de existencias

4.4.e) Contidos

Contidos

 0Xestión de existencias

  Métodos de xestión de existencias.

 Variables que inflúen nas necesidades de aprovisionamento.

   Variables que inflúen nas existencias

 Sistemas informáticos de xestión de existencias.
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Contidos

   Sistema informático de control de existencias

 Determinación das existencias de seguridade.

 Tamaño óptimo de pedidos.

 Punto de pedido e lote de pedido que optimiza as existencias no almacén.

 Ruptura de existencias e o seu custo. Custoss de demanda insatisfeita.

 Diagrama de fluxo de documentación.

 Documentación do proceso de aprovisionamento.

   Documentación do proceso de xestión de existencias
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 O almacén dentro da loxística 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Programa o seguimento documental e os controis do proceso de aprovisionamento, aplicando os mecanismos previstos no programa e utilizando aplicacións
informáticas. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Estableceuse a secuencia e o proceso de control que deben seguir os pedidos realizados a un provedor no momento de recepción no almacén.

CA4.5 Definíronse os aspectos que deben figurar nos documentos internos de rexistro e control do proceso de aprovisionamento.

   CA4.5.3 Definíronse os aspectos que deben figurar nos documentos internos do almacén

4.5.e) Contidos

Contidos

 Secuencia e proceso de control dos pedidos no almacén

 Documentación do proceso de aprovisionamento.

   Documentación do proceso de almacenaxe
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 A xestión do transporte 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Programa o seguimento documental e os controis do proceso de aprovisionamento, aplicando os mecanismos previstos no programa e utilizando aplicacións
informáticas. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.9 Recoñeceuse a normativa sobre envasamento, embalaxe e etiquetaxe.

4.6.e) Contidos

Contidos

 0Comunicación cos departamentos da empresa e os demais axentes loxísticos que interveñen na actividade de aprovisionamento.

 Documentación do proceso de aprovisionamento.

   Documentación do proceso de almacenaxe

 Normativa sobre envasamento, embalaxe e etiquetaxe de produtos e/ou mercadorías.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Os costes loxísticos 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Programa o seguimento documental e os controis do proceso de aprovisionamento, aplicando os mecanismos previstos no programa e utilizando aplicacións
informáticas. NO

RA5 - Define as fases e operacións que deben realizarse dentro da cadea loxística, asegurándose a rastrexabilidade e a calidade no seguimento da mercadoría. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.10 Enlazáronse as informacións de aprovisionamento, loxística e facturación con outras áreas de información da empresa, como contabilidade e tesouraría.

CA5.2 Interpretáronse os diagramas de fluxos físicos de mercadorías, de información e económicos en cada fase da cadea loxística.

   CA5.2.2 Identificáronse os diagramas económicos en cada fase da cadea loxística

CA5.3 Describíronse os custos loxísticos directos e indirectos, fixos e variables, considerando todos os elementos dunha operación loxística e as responsabilidades imputables a cada
axente da cadea loxística.

CA5.6 Asegurouse a satisfacción da clientela resolvendo imprevistos, incidencias e reclamacións na cadea loxística.

4.7.e) Contidos

Contidos

 0Comunicación cos departamentos da empresa e os demais axentes loxísticos que interveñen na actividade de aprovisionamento.

 0Mellora do custo e do servizo.

  Satisfacción da clientela.

 Xestión da cadea loxística na empresa.

   Xestión dos custos na cadea loxística da empresa

 Custos loxísticos: directos e indirectos, fixos e variables.

 Control de custos na cadea loxística.
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Mínimos exixibles:

1.-Elabora plans de aprovisionamento analizando información das áreas da organización ou empresa.

2.-Realiza procesos de selección de provedores analizando as condicións técnicas e os parámetros habituais.

3.-Planifica a xestión das relacións cos provedores aplicando técnicas de negociación e comunicación.

4.-Programa o seguimento documental e os controis do proceso de aprovisionamento, aplicando os mecanismos previstos no programa e

utilizando aplicacións informáticas.

5.-Define as fases e operacións que deben realizarse dentro da cadea loxística, asegurándose a rastrexo e a calidade no seguimento da

mercadoría.

Criterios de cualificación:

Ponderan o 90% os exames e o  10% os traballos

Os contidos básicos terán un peso do 90% na nota final e valoraranse conxuntamente a través da realización de probas escritas de carácter teórico

e práctico, que demostrarán a madurez académica do alumno xa que o forza a desenvolver capacidades de expresión escrita dos coñecementos

que posúe e a tomar conciencia das deficiencias no seu proceso de aprendizaxe.

Polo menos en cada avaliación ordinaria se fará unha proba individual. A puntuación variará en función do número de preguntas . O lado de cada

pregunta ou exercicio se colocará o seu valor numérico.

No caso de realizarse varias probas escritas o alumno deberá obter unha nota mínima de 4 para que faga media cas outras partes, no caso

contrario a alumno terá esta parte suspensa e terá que recuperala.

Nas probas escritas se valorará:

A corrección das respostas

O resultado final numérico obtido

A presentación estética adecuada, na que se inclúe a caligrafía

A coherencia interna do discurso e o razoamento do resultado final.

Se a persoa aspirante leva a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpre as normas de prevención, protección e seguridade poderá

ser excluída de calquera proba, sendo cualificada esa proba cun cero (0), o que implica que fará o exame de toda a materia e non terá nunca máis

dun 5 na nota final.

O 10% restante da nota serán os traballos individuais ou grupais realizados .

Para traballar as unidades didácticas poderanse realizar  traballos (individuais o en equipo). O seu valor numérico variará duns a outros (en función

dos contidos e da súa dificultade). En calquera caso, sempre se comunicará o seu valor cando se expoña o traballo. No caso de non realizar

traballos a nota procedemental será sumada a porcentaxe conceptual da nota.

Proporase a realización por parte do alumnado  de tarefas de investigación sobre unha ou varias partes do temario que deberán desenvolver,

expoñer e defender mediante presentación na clase o resto de compañeiros/as, baixo unhos criterios establecidos e comunicados previamente o

alumnado. A realización destas exposicións baixo os criterios establecidos por parte do alumnado eliminará a necesidade de facer un exame dos

contidos teóricos (en ningún caso do exame práctico). Esto non é aplicable aqueles alumnos e alumnas que non fagan a defensa dos epígrafes do

temario que lle toquen ou aquel alumnado que perda o dereito a avaliación continua. Nestes casos será obrigatorio a realización do exame teórico

ademais do práctico.

No caso de perder o dereito a avaliación continua o alumno/a deberá realizar unha proba extraordinaria sobre toda a materia vista durante o curso.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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No caso de confinamento, as clases serán impartidas por medios telemáticos seguindo os mesmos criterios de cualificación do módulo establecido

na parte superior.

Os traballos e exames serán feitos a través da aula virtual, mediante a utilización de sistemas ofimáticos tales como procesadores de texto e follas

de cálculo.

A non participación e presentación nas clases virtuais suporá unha falta de asistencia que computará para a perda do dereito a avaliación continua

do alumno. Tendo que examinarse de todo o módulo no caso de chegar o 10% das faltas.

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

Ás alumnas e alumnos que non acaden os mínimos esixidos, proporcionaránselles actividades de apoio con exercicios nos que adquiran os

resultados de aprendizaxe non acadados. Pasado o tempo indicado para facelos corrixiranse e farase unha recuperación.

As actividades de recuperación serán similares ás feitas na aula cando se estaba tratando á unidade didáctica correspondente.

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

Os alumnos e alumnas que superen o límite máximo de faltas de asistencia  do 10% das horas do módulo perderán o dereito á aplicación dos

criterios xerais de avaliación e deberán presentarse a un único exame en xuño.

           A proba final constará de dúas partes:

1ª PARTE: Unha parte teórica que versará sobre os mínimos esixibles.

2ª PARTE: Unha proba práctica que versará sobre os mínimos esixibles.

Para aprobar o módulo o alumno terá que obter un mínimo de 5 puntos na parte teórica e 5 puntos na parte práctica.

A nota final do módulo será a nota media de ambas partes.

A data , hora e duración desta proba establecerase en reunión de departamento e farase pública no taboleiro de anuncios do centro.

Adicionalmente aquel alumnado que teña un porcentaxe de faltas igual ou superior o 20% das faltas totais do módulo, sexan o non xustificadas,

perderá o dereito a avaliación continua segundo acordo do Departamento de Administración e Xestión e recollido nas NOF do centro. Neste caso o

alumnado seguirá o mesmo proceso que o explicado o principio desde epígrafe.

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

Para determinar se o desenvolvemento das clases e das actividades propostas resultaron eficaces e adecuados, para que o alumnado alcanzara

os obxectivos planificados, levarase a cabo unha avaliación a partir de:

Os resultados da avaliación do alumnado

A avaliación feita polo alumnado dos materiais, actividades..

Debate entre os membros que integran o Departamento.

Estes aspectos recolleranse na memoria anual e servirán para a elaboración da programación do curso seguinte e para mellorar a práctica

docente.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ó inicio do curso, despois de feitas as presentacións persoais e da materia, farase unha pequena proba na que aparecerán preguntas relacionadas

coa materia para ver os coñecementos que teñen da materia.

Na primeira sesión de cada unidade didáctica, e tras a presentación do seu contido, realizaranse actividades para detectar os coñecementos

previos  que ten o alumnado sobre a materia a tratar.

As actividades que se farán serán diversas como:

Ler e comentar textos relacionados co contido a tratar,e buscar relacións ca súa contorna, para facilitar a comprensión

Solucionar un test de 5 ou 10 preguntas sobre os aspectos clave, que se pode corrixir oral e colectivamente.

Realizar unha charla ou coloquio sobre unha proxección (documental, anuncio, vídeo, presentación Power Point)

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

 O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que  provocan estas dificultades e a adopción das medidas  oportunas.

Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Teranse en conta os seguintes aspectos:

Asistencia e puntualidade, calquera das dúas trae consigo a perda de contidos e de traballo, o que suporá un retraso no proceso de aprendizaxe

do alumno.

Comportamento durante o desenvolvemento das clases, o respecto polos compañeiros, o profesor e o material.

Participación activa na aula, reflectida no interese pola materia, iniciativa e capacidade para obter información con carácter autónomo.

A claridade e a limpeza nos apuntamentos e nos exercicios elaborados polo alumno.

Orde e pulcritude nos traballos realizados.

Predisposición para o traballo en equipo

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Faranse as organizadas polo departamento. Sería moi útil a visita a unha empresa na que puideran ver a loxística da mesma.
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