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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 

CA2.1 Organizáronse ordenadamente os documentos que conteñen os datos 
que cumpra gravar. 

CA2.6 Obtívose un grao de corrección elevado na gravación de datos, cun 
máximo dun 5% de erros. 

CA2.7 Corrixíronse as anomalías e os erros detectados nos resultados. 

CA2.9 Mantívose a confidencialidade respecto dos datos e dos textos 
gravados. 

RA2- Grava informaticamente datos, textos e outros documentos, valorando a 
rapidez e a exactitude do proceso. 

CA3.1 Identificáronse e seleccionáronse as aplicacións para utilizar en cada 
exercicio proposto. 

CA3.2 Elaboráronse textos mediante ferramentas de procesadores de textos 
utilizando distintos formatos. 

CA3.3 Inseríronse imaxes, táboas e outros obxectos nos textos. 

CA3.4 Gardáronse os documentos realizados no lugar indicado e nomeáronse 
de xeito que sexan doadamente identificables. 

CA3.5 Procedeuse á gravación sistemática do traballo realizado con obxecto de 
que non se produzan perdas fortuítas. 

 

RA3- Trata textos e datos informáticamente, e selecciona as aplicacións informáticas 
en función da tarefa. 

CA4.1 Identificáronse e clasificáronse os documentos obtidos de acordo coas 
súas características e o seu contido. 

CA4.2 Identificáronse as posibles localizacións de ficheiro en soporte dixital. 

CA4.3 Arquiváronse dixitalmente os documentos no lugar correspondente. 

CA4.3 Accedeuse a documentos arquivados previamente. 

CA4.8 Utilizáronse as ferramentas de mensaxería informática interna, 
asegurando a recepción correcta dos documentos. 

 

RA4- 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. 

LOS R.A. SOMBREADOS EN AMARILLO SON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 1ª EVALUACIÓN. LOS SOMBREADOS EN ROJO SON LOS DE LA 2ª 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Os Resultados de Aprendizaxe esenciais foron 
impartidos nas dúas primeiras avaliacións; aínda así na terceira 
avaliación estaba previsto  levar a cabo máis actividades relacionadas 
con eses obxectivos xerais. Estas actividades de formación serán 
engadidas ó inicio de próximo curso para garantir que se complete a 
formación do alumnado. 

Instrumentos: As actividades do terceiro trimestre terán carácter 
diagnóstico e formativo e en ningún caso minorarán a cualificación que 
obtivese o alumno na primeira e segunda avaliación, pero podendo 
mellorala. 

O instrumento de avaliación dese traballo serán listas de cotexo para 
valorar o traballo realizado polo alumno neste período. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: A cualificación 
final en ningún caso poderá ser inferior á media da primeira e segunda avaliación. 
As actividades de repaso e reforzo propostas durante o terceiro trimestre poderán 
incrementar esta media nun máximo de 1,5 puntos. 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Ningún dos alumnos deste grupo teñen suspensas a primeira e a segunda 
avaliación polo que non terían que ir á avaliación de setembro. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas ó alumnado durante o terceiro trimestre terán 
un carácter diagnóstico (para detectar o reforzo de formación que 
deberá facerse no vindeiro curso académico) e tamén formativo e de 
repaso das aprendizaxes básicas imprescindibles que foron impartidas 
no centro ata a suspensión das clases. 

Todas as semanas o profesor propón ó alumnado exercicios de repaso e 
reforzo relacionados cos obxectivos xerais do curso, que foron 
impartidos nas dúas primeiras avaliacións, coa finalidade de profundizar 
neles e que os alumnos rematen o curso alcanzando os resultados de 
aprendizaxe imprescindibles. 

O alumnado ten flexibilidade nos prazos de entrega destes traballos. O 
profesor o valorará ( sempre positivamente). A súa cualificación, que 
poderá alcanzar un máximo de 1,5 puntos, dependerá: da constancia na 
entrega, número de traballos entregados, corrección e resposta do 
alumno en función dos medios técnicos dispoñibles por este detectados 
polo profesor. 

Os contidos das actividades propostas serán os seguintes: 

1) Fichas de repaso para que practiquen a correcta utilización da 
aplicación Microsoft Word. 

▪ Fichas de formato, fonte, espaciados, entreliñados  e 
sangrías. 

▪ Fichas de bordes e sombreados. 

▪ Fichas de numeración, viñetas e listas multinivel. 

▪ Fichas de táboas. 

▪ Fichas de tabuladores. 

▪ Fichas de columnas periodísticas. 

▪ Fichas de tratamento de imaxes. 

2) Exercicios de repaso de documentos comerciais que foran 
explicados na clase. 

3) Exercicios e actividades do libro de paraninfo que proporciona 
o centro a todo o alumnado 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os medios de comunicación empregados son: correo electrónico, teléfono e 

whatsapp. 

O profesor está en comunicación con todo o alumnado de este grupo por 

teléfono para detectar o seu estado de ánimo e os medios técnicos e de apoio 

que puidesen necesitar. 

Actualmente todo o alumnado dispón de ordenador. Como algúns alumnos 

o comparten con membros da unidade familiar; flexibilízase a entrega dos 

traballos. 

As actividades envíanse por correo electrónico ás contas de gmail que foran 

xa creadas na clase para cada alumno. O profesor corrixe o traballo e 

responde ás dudas por correo electrónico o teléfono dependendo das 

dificultades que teña o alumno. 

Para o alumnado que non dispón da aplicación Microsoft Office o  profesor 

envíalle unha guía para a utilización do Office Online. Esta situación terase 

en conta na corrección do traballo.  

Materiais e recursos Libro de Paraninfo, materiais elaborados polo profesor, recursos web. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesor enviará un comunicado por correo electrónico a todos os 
alumnos para informar da adaptación da programación do módulo 
Tratamento Informático dos datos. 

O profesor enviará un comunicado ás familias por Abalar.  

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

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 

CA1.1 Analizouse o comportamento da clientela posible 
CA1.3 Obtívose a información necesaria da posible clientela 
CA1.5 Mantívose unha conversa utilizando as fórmulas, os 
léxico comercial e os nexos de comunicación (pedir 
aclaracións, solicitar información, pedir a alguén que repita, 
etc.) 
CA1.8 Mantívose unha actitude conciliadora e sensible cara ás 
demais persoas, demostrando cordialidade e amabilidade no 
trato 
 

RA1 - Atende posible clientela, recoñecendo as técnicas de 
comunicación 

CA2.1 Analizouse a tipoloxía de público 
CA2.3 Recoñeceuse a terminoloxía básica de comunicación 
comercial 
CA2.4 Diferenciouse entre información e publicidade 
CA2.5 Adecuáronse as respostas en función das preguntas do 
público 
 

RA2 - Comunica á posible clientela as posibilidades do servizo e 
xustifícaas desde o punto de vista técnico 

CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da 
colaboración, da motivación e da formación no éxito da atención á clientela 
CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora 
relacionada coa atención á clientela 

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa 
emprendedora, identificando os requisitos derivados do servizo de 
atención á clientela 

LOS RA SOMBREADOS AMARILLO SON LOS OBJETIVOS GENERALES QUE SE DEBEN ALCANZAR EN LA 1ª EVALUACIÓN. LOS ROJOS EN LA 2ª 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os estándares de aprendizaxe ou Resultados de Aprendizaxe esenciais 
foron impartidos nas dúas primeiras avaliacións; aínda así na terceira 
avaliación estaba previsto  levar a cabo máis actividades relacionadas con 
eses obxectivos xerais. Estas actividades de formación serán engadidas ó 
inicio de próximo curso para garantir que se complete a formación do 
alumnado 

Instrumentos: 

As actividades do terceiro trimestre terán carácter diagnóstico e formativo 
e en ningún caso minorarán a cualificación que obtivese o alumno na 
primeira e segunda avaliación, pero podendo mellorala. 

O instrumento de avaliación dese traballo serán listas de cotexo para valorar 
o traballo realizado polo alumno neste período. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

A cualificación final en ningún caso poderá ser inferior á media da primeira 
e segunda avaliación. As actividades de repaso e reforzo propostas 
durante o terceiro trimestre poderán incrementar esta media nun máximo 
de 1,5 puntos. 
 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

Ningún dos alumnos deste grupo teñen suspensas a primeira e a segunda 
avaliación polo que non terían que ir á avaliación de setembro 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades 

As actividades propostas ó alumnado durante o terceiro trimestre terán 
un carácter diagnóstico (para detectar o reforzo de formación que deberá 
facerse no vindeiro curso académico) e tamén formativo e de repaso das 
aprendizaxes básicas imprescindibles que foron impartidas no centro ata 
a suspensión das clases. 

Todas as semanas o profesor propón ó alumnado exercicios de repaso e 
reforzo relacionados cos obxectivos xerais do curso, que foron impartidos 
nas dúas primeiras avaliacións, coa finalidade de profundizar neles e que 
os alumnos rematen o curso alcanzando os estándares de aprendizaxe 
imprescindibles. 

O alumnado ten flexibilidade nos prazos de entrega destes traballos. O 
profesor o valorará ( sempre positivamente). A súa cualificación, que 
poderá alcanzar un máximo de 1,5 puntos, dependerá: da constancia na 
entrega, número de traballos entregados, corrección e resposta do 
alumno en función dos medios técnicos dispoñibles por este detectados 
polo profesor. 

Os contidos das actividades propostas serán os seguintes: 
1) Cuestionario de preguntas abertas e cerradas sobre: 

• Almacenaxe 

• Sistemas de codificación 

• Codificación dos productos e etiquetaxe 

• Equipos mécanicos de manipulación de mercancIas 
 

2) Exercicios e actividades do libro de paraninfo que proporciona o centro 
a todo o alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os medios de comunicación empregados son: correo electrónico, teléfono e 
whatsapp. 

O profesor está en comunicación con todo o alumnado de este grupo por 
teléfono para detectar o seu estado de ánimo e os medios técnicos e de apoio 
que puidesen necesitar. 

Actualmente todo o alumnado dispón de ordenador. Como algúns alumnos o 
comparten con membros da unidade familiar; flexibilízase a entrega dos 
traballos. 

As actividades envíanse por correo electrónico ás contas de gmail que foran xa 
creadas na clase para cada alumno. O profesor corrixe o traballo e responde 
ás dudas por correo electrónico o teléfono dependendo das dificultades que 
teña o alumno. 
Para o alumnado que non dispón da aplicación Microsoft Office o  profesor 
envíalle unha guía para a utilización do Office Online. Esta situación terase en 
conta na corrección do traballo. 

Materiais e recursos Libro de Paraninfo, materiais elaborados polo profesor, recursos web. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 

O profesor enviará un comunicado por correo electrónico a todos os 
alumnos para informar da adaptación da programación do módulo  

Operacións  Auxiliares de almacenaxe 
O profesor enviará un comunicado ás familias  por telefóno. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultados de Aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultado de Aprendizaxe 

CA1.1 Identificouse a situación física dos sectores do punto de venda 
 
CA1.2 Identificáronse as zonas frías e quentes do punto de venda 
CA1.4 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 
 

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

CA2.2 Describiuse o proceso de traslado dos produtos conducindo 
transpalés ou carretas de man, seguindo as normas de seguridade 
CA2.3 Describiuse a clasificación da variedade por grupos, seccións, 
categorías, familias e referencias 
CA2.4 Describíronse os efectos que producen nas persoas 
consumidoras os modos de colocación dos produtos no lineal  
 

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

CA3.1 Identificáronse os tipos de dispositivos de seguridade que se 
utilizan no punto de venda 
CA3.3 Describíronse os procesos de asignación de códigos aos produtos 
CA3.4 Interpretáronse etiquetas normalizadas, códigos EAN 13, etc 
CA3.5 Verificouse a codificación de produtos, identificando as súas 
características, as súas propiedades e a súa localización 

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 

LOS R.A. SOMBREADOS EN AMARILLO SON LOS ONJETIVOS GENERALES DE LA 1ª EVALUACIÓN. LOS ROJOS SON LOS DE LA 2ª 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Os Resultados de Aprendizaxe esenciais foron impartidos 
nas dúas primeiras avaliacións; aínda así na terceira avaliación estaba 
previsto  levar a cabo máis actividades relacionadas con eses obxectivos 
xerais. Estas actividades de formación serán engadidas ó inicio de 
próximo curso para garantir que se complete a formación do alumnado. 

Instrumentos: As actividades do terceiro trimestre terán carácter 
diagnóstico e formativo e en ningún caso minorarán a cualificación que 
obtivese o alumno na primeira e segunda avaliación, pero podendo 
mellorala. 
O instrumento de avaliación dese traballo serán listas de cotexo para 
valorar o traballo realizado polo alumno neste período. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: A 
cualificación final en ningún caso poderá ser inferior á media da primeira e 
segunda avaliación. As actividades de repaso e reforzo propostas durante 
o terceiro trimestre poderán incrementar esta media nun máximo de 1,5 
puntos. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Ningún dos alumnos deste grupo teñen suspensas a primeira e a segunda 
avaliación polo que non terían que ir á avaliación de setembro 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas ó alumnado durante o terceiro trimestre terán un 
carácter diagnóstico (para detectar o reforzo de formación que deberá facerse no 
vindeiro curso académico) e tamén formativo e de repaso das aprendizaxes 
básicas imprescindibles que foron impartidas no centro ata a suspensión das 
clases. 

Todas as semanas o profesor propón ó alumnado exercicios de repaso e reforzo 
relacionados cos obxectivos xerais do curso, que foron impartidos nas dúas 
primeiras avaliacións, coa finalidade de profundizar neles e que os alumnos 
rematen o curso alcanzando os Resultados de Aprendizaxe imprescindibles. 

O alumnado ten flexibilidade nos prazos de entrega destes traballos. O profesor o 
valorará ( sempre positivamente). A súa cualificación, que poderá alcanzar un 
máximo de 1,5 puntos, dependerá: da constancia na entrega, número de traballos 
entregados, corrección e resposta do alumno en función dos medios técnicos 
dispoñibles por este detectados polo profesor. 

Os contidos das actividades propostas serán os seguintes: 

1) Exercicios escritos de preguntas cortas e largas e casos prácticos  sobre: 1.1 
animación do punto de venta, 1.2 disposición dos produtos no lineal e 1.3  
colocación de etiquetas e dispositivos de seguridade 

➢ Aplicacións do merchandising 

➢ Zonas frías e quentes 

➢ Funcións dos escaparates 

➢ Lineal mínimo e óptimo 

➢ Medición do facing 

➢ Código EAN 13 

➢ Codificación do surtido 

➢ Etiqueta, funciones y tipos 

2) Exercicios de repaso de actividades de comprobación que foran explicados na 
clase. 

3) Exercicios e actividades  de ampliación e casos prácticos do libro de paraninfo 
que proporciona o centro a todo o alumnado 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Os medios de comunicación empregados son: correo electrónico, teléfono e 
whatsapp. 

O profesor está en comunicación con todo o alumnado de este grupo por teléfono 
para detectar o seu estado de ánimo e os medios técnicos e de apoio que puidesen 
necesitar. 

Actualmente todo o alumnado dispón de ordenador. Como algúns alumnos o 
comparten con membros da unidade familiar; flexibilízase a entrega dos traballos. 

As actividades envíanse por correo electrónico ás contas de gmail que foran xa 
creadas na clase para cada alumno. O profesor corrixe o traballo e responde ás 
dudas por correo electrónico o teléfono dependendo das dificultades que teña o 
alumno. 

Materiais Libro de Paraninfo, materiais elaborados polo profesor 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesor enviará un comunicado por correo electrónico a todos os 
alumnos para informar da adaptación da programación do módulo 
Técnicas Básicas de Merchandising. 
O profesor enviará un comunicado ás familias por Abalar e por 
teléfono. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 

CA1.1 Identificáronse as redes informáticas ás que se pode acceder; CA1.2 
Diferenciáronse os métodos de procura de información en redes informáticas; 
CA1.3 Accedeuse 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 servicios de 
aloxamento de ficheiros compartidos (a nube); CA1.6 Comprobouse a 
veracidade da información localizada; CA1.7 Valorouse a utilidade de páxinas 
institucionais e de internet en xeral para a realización de trámites 
administrativos. 

RA1- Tramita información en liña aplicando ferramentas de internet, intranet e 
outras redes. 

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; CA2.6 Comprobáronse as medidas de seguridade e 
confidencialidade na custodia ou no envío de información, seguindo pautas 
prefixadas. 

RA2- Realiza comunicacións internas e externas mediante as utilidades do correo 
electrónico seguindo as pautas marcadas. 

CA3.1 Utilizáronse os tipos de datos e referencias 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; CA3.6 Aplicáronse as regras de 
ergonomía e saúde  no desenvolvemento das actividades. 

RA3- Elabora documentos utilizando as aplicacións básicas de follas de cálculo. 

CA4.1 Identificáronse as opcións básicas das aplicacións de presentacións; 
CA4.2 Recoñecéronse os tipos de vista asociados a unha presentación; 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; CA4.6 
Utilizáronse periféricos para executar presentacións asegurando o correcto 
funcionamento. 

RA4- Elabora presentacións gráficas utilizando aplicacións informáticas. 

LOS R.A. SOMBREADOS EN AMARILLO SON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 1ª EVALUACIÓN. LOS SOMBREADOS EN ROJO SON DE LA 2ª 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Os Resultados de Aprendizaxe esenciais foron 
impartidos nas dúas avaliacións; aínda así na segunda avaliación estaba 
previsto realizar na aula  máis actividades relacionadas co RA4- “Elabora 
presentacións gráficas utilizando aplicacións informáticas”. Estas 
actividades son propostas para a súa realización polo alumnado  a partir 
da suspensión das clases polo que servirán para aumentar a nota obtida 
nas probas realizadas na clase. 

Instrumentos: Os instrumentos de avaliación son probas escritas 
realizadas na aula e listas de cotexo das actividades realizadas polo 
alumno desde a suspensión da clase. Estas actividades terán carácter 
formativo e de reforzo dos contidos explicados na clase. En ningún caso 
poderán minorar a nota obtida polo alumno nas probas, pero si mellorala. 

 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: A cualificación 
final en ningún caso poderá ser inferior á nota da proba escrita realizada na clase 
xusto antes da suspensión. As actividades de repaso e reforzo propostas poderán 
incrementar esta nota nun máximo de 1,5 puntos. Estes exercicios valoraranse 
con listas de cotexo.  

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Ningún dos alumnos deste grupo teñen suspensas a primeira e a segunda 
avaliación polo que non terían que ir á avaliación de setembro. 
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3. Metodoloxía e actividades propostas desde a suspensión das clases 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas ó alumnado durante este período terán un 
carácter formativo, de repaso e de reforzo das aprendizaxes básicas 
imprescindibles que foron impartidas no centro ata a suspensión das 
clases. 

O profesor propón ó alumnado a realización de actividades que lle 
permitan reforzar e ampliar os contidos relacionados co RA4 “ Elabora 
presentacións gráficas utilizando aplicacións informáticas”. A unidade 
didáctica na que se inclúe este obxectivo xeral foi explicada na aula, polo 
que neste período realizamos actividades de reforzo empregando a 
aplicación de Microsoft Office para a realización de presentacións  
(PowerPoint).  

O alumnado ten flexibilidade nos prazos de entrega destes traballos. O 
profesor o valorará ( sempre positivamente). A súa cualificación, que 
poderá alcanzar un máximo de 1,5 puntos, dependerá: da constancia na 
entrega, número de traballos entregados, corrección e resposta do 
alumno en función dos medios técnicos dispoñibles por este detectados 
polo profesor. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os medios de comunicación empregados son: correo electrónico, teléfono,  

whatsapp e videoconferencia. 

O profesor está en comunicación con todo o alumnado de este grupo por 

teléfono para detectar o seu estado de ánimo e os medios técnicos e de apoio 

que puidesen necesitar. 

Actualmente todo o alumnado dispón de ordenador. Como algúns alumnos 

o comparten con membros da unidade familiar; flexibilízase a entrega dos 

traballos. 

As actividades envíanse por correo electrónico ás contas de gmail que foran 

xa creadas na clase para cada alumno. O profesor corrixe o traballo e 

responde ás dudas por correo electrónico o teléfono dependendo das 

dificultades que teña o alumno. 

Para o alumnado que non dispón da aplicación Microsoft Office o  profesor 

envíalle unha guía para a utilización do Office Online. Esta situación terase 

en conta na corrección do traballo.  

Materiais e recursos Libro de Paraninfo, materiais elaborados polo profesor, recursos web. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesor enviará un comunicado por correo electrónico a todos os 
alumnos para informar da adaptación da programación do módulo 
Aplicacións Básicas de Ofimática. 

O profesor enviará un comunicado ás familias por Abalar.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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TRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 2019/20, NOS CENTROS DOCENTES DA COMUNIDADE 

AUTÓNOMA DE GALICIA. 
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1. Resultados de Aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Resultado de Aprendizaxe 

CA1.1 Analizouse o comportamento da clientela posible 
CA1.3 Obtívose a información necesaria da posible clientela 
CA1.4 Favoreceuse a comunicación co emprego de técnicas e actitudes 
apropiadas ao desenvolvemento desta 
CA1.5 Mantívose unha conversa utilizando as fórmulas, os léxico 
comercial e os nexos de comunicación (pedir aclaracións, solicitar 
información, pedir a alguén que repita, etc.) 
CA1.8 Mantívose unha actitude conciliadora e sensible cara ás demais  
CA1.9 Transmitiuse información con claridade, de xeito ordenado e con 
estrutura clara e precisa persoas, demostrando cordialidade e 
amabilidade no trato 
 

RA1 - Atende posible clientela, recoñecendo as técnicas de comunicación 

CA2.1 Analizouse a tipoloxía de público 
CA2.2 Diferenciouse clientela de provedores/as e do público en xeral 
CA2.4 Diferenciouse entre información e publicidade 
CA2.5 Adecuáronse as respostas en función das preguntas do público 
CA2.7 Asesorouse a clientela sobre a opción máis recomendable, cando 
existan varias posibilidades, e informouse das características e dos 
acabamentos previsibles de cada unha 
CA2.8Fíxose entrega á clientela dos artigos procesados e informouse 
dos servizos realizados nos artigos 
CA2.9 Identificáronse os documentos de entrega asociados ao servizo 
ou produto 
 

RA3 - Informa a probable clientela do servizo realizado e xustifica as 
operacións executada 

CA3.1 Fíxose entrega á clientela dos artigos procesados e informouse 
dos servizos realizados nos artigos 

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, 
identificando os requisitos derivados do servizo de atención á clientela 

mailto:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es


 
 

        

 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: IES TERRA DE TRASANCOS 
CURSO: 2º SERVICIOS COMERCIAIS 
MATERIA: ATENCIÓN Ó CLIENTE 

 

  

 

Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
 

CA3.3 Identificáronse os documentos de entrega asociados ao servizo 
ou produto 
CA3.6 Mantívose sempre o respecto cara á clientela  
CA3.7 Intentouse a fidelización da clientela co bo resultado do traballo     
CA3.8 Definiuse o período de garantía e as obrigas legais aparelladas 
CA3.9 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse 
os requisitos e as actitudes necesarias para o desenvolvemento da 
atención á clientela 
CA3.10 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da 
creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito 
da atención á clientela 
CA3.11Recoñece os factores de risco inherentes á actividade 
emprendedora relacionada coa atención á clientela 

CA4.1 Ofrecéronselle 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 esperable 
CA4.2 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 

RA5 - Atende reclamacións de posible clientela e recoñece o protocolo de 
actuación 

LOS R.A. SOMBREADOS EN AMARILLO SON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 1ª EVALUACIÓN. LOS SOMBREADOS EN  ROJO SON DE LA 2ª 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Os Resultados de Aprendizaxe esenciais foron impartidos 
nas dúas avaliacións; aínda así na segunda avaliación estaba previsto 
realizar na aula  máis actividades relacionadas co RA4-. Recoñece as 
capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os 
requisitos derivados do servizo de atención á clientela  Estas actividades son 
propostas para a súa realización polo alumnado  a partir da suspensión das 
clases polo que servirán para aumentar a nota obtida nas probas realizadas 
na clase. 

Instrumentos: Os instrumentos de avaliación son probas escritas realizadas 

na aula e listas de cotexo das actividades realizadas polo alumno desde a 

suspensión da clase. Estas actividades terán carácter formativo e de reforzo 

dos contidos explicados na clase. En ningún caso poderán minorar a nota 

obtida polo alumno nas probas, pero si mellorala. 

 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: A 
cualificación final en ningún caso poderá ser inferior á nota da proba escrita 
realizada na clase xusto antes da suspensión. As actividades de repaso e 
reforzo propostas poderán incrementar esta nota nun máximo de 1,5 
puntos. Estes exercicios valoraranse con listas de cotexo.  
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Ningún dos alumnos deste grupo teñen suspensas a primeira e a segunda 
avaliación polo que non terían que ir á avaliación de setembro 
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3. Metodoloxía e actividades da 2º avaliación (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas ó alumnado durante este período terán un 
carácter formativo, de repaso e de reforzo das aprendizaxes básicas 
imprescindibles que foron impartidas no centro ata a suspensión das 
clases. 

O profesor propón ó alumnado a realización de actividades que lle 
permitan reforzar e ampliar os contidos relacionados co RA4 “Recoñece 
as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os 
requisitos derivados do servizo de atención á clientela “. A unidade 
didáctica na que se inclúe este obxectivo xeral foi explicada na aula, polo 
que neste período realizamos actividades de reforzo mediante 
cuestionarios de preguntas curtas ou largas e actividades propostas po 
lo profesor.O alumnado ten flexibilidade nos prazos de entrega destes 
traballos. O profesor o valorará ( sempre positivamente). A súa 
cualificación, que poderá alcanzar un máximo de 1,5 puntos, 
dependerá: da constancia na entrega, número de traballos entregados, 
corrección e resposta do alumno en función dos medios técnicos 
dispoñibles por este detectados polo profesor. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os medios de comunicación empregados son: correo electrónico, 
teléfono,  whatsapp . 

O profesor está en comunicación con todo o alumnado de este grupo 
por teléfono para detectar o seu estado de ánimo e os medios 
técnicos e de apoio que puidesen necesitar. 

Actualmente todo o alumnado dispón de ordenador. Como algúns 
alumnos o comparten con membros da unidade familiar; flexibilízase 
a entrega dos traballos. 

As actividades envíanse por correo electrónico ás contas de gmail que 
foran xa creadas na clase para cada alumno. O profesor corrixe o 
traballo e responde ás dudas por correo electrónico o teléfono 
dependendo das dificultades que teña o alumno. 

Para o alumnado que non dispón da aplicación Microsoft Office o  
profesor envíalle unha guía para a utilización do Office Online. Esta 
situación terase en conta na corrección do traballo.  

 
 

Materiais e recursos Libro de Paraninfo, materiais elaborados polo profesor, recursos web. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesor enviará un comunicado por correo electrónico a todos os 
alumnos para informar da adaptación da programación do módulo 
ATENCIÓN Ó CLIENTE 

O profesor enviará un comunicado ás familias por  Teléfono. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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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. Resultados de Aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 

CA1.1 Identificáronse as fases do proceso de atención á clientela e 
preparación de pedidos en comercios, grandes superficies, almacéns e 
empresas ou departamentos de loxística .  
CA1.2 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. 
CA1.4 Mantívose unha actitude conciliadora e sensible coas demais 
persoas, demostrando cordialidade e amabilidade no trato e transmitindo 
a información con claridade e de xeito estruturado e preciso. 
CA1.6 Relacionáronse as operacións de cobramento e devolución coa 
documentación das posibles transaccións 

RA1 - Asesora sobre as características dos produtos solicitados e selecciona as 
mercadorías requiridas de acordo coas instrucións establecidas 

CA2.2 Interpretouse a información contida en ordes de pedido tipo e 
cubríronse os documentos relacionados (follas de pedido, albarás, ordes 
de repartición, "packing list", etc. 
 CA2.3 Describíronse os danos que poden sufrir as mercadorías ou os 
produtos durante a súa manipulación para a conformación e preparación 
de pedidos 
CA2.4 Describíronse as características dun TPV e os procedementos para 
a utilización de medios de pagamento electrónicos 
CA2.6 Identificáronse os documentos de entrega asociados á venda e ás 
devolucións, realizando, de ser o caso, pechamentos de caixa 
CA2.8 Aplicáronse as normas básicas de prevención de riscos laborais 
relacionados coa manipulación de mercadorías e produtos 

 
 
 
 
 
 
 
RA2 - Conforma pedidos de acordo cos requisitos da posible clientela, 
aplicando técnicas de medición e pesaxe mediante ferramentas manuais e 
terminais específicos 
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CA3.1 Describíronse os pasos e os procedementos xerais para a 
preparación de pedidos (selección, agrupamento, etiquetaxe e 
presentación final) 
CA3.2 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.                                                      
CA3.3 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. 
CA3.6 Aplicáronse as medidas e as normas de seguridade, hixiene e 
saúde establecidas, retirando os residuos xerados na preparación e na 
embalaxe 

 
 
 
 
 
RA3 - Prepara pedidos para a súa expedición aplicando procedementos 
manuais e automáticos de embalaxe e etiquetaxe mediante equipamentos 
específicos 

CA4.1 Describíronse as funcións do servizo posvenda 
CA4.2 Identificáronse os procedementos para tratar as reclamacións e os 
documentos asociados (formularios de reclamacións, follas de 
reclamacións, cartas, etc.) 
CA4.3 Recoñecéronse os aspectos principais en que incide a lexislación 
en relación coas reclamacións 
CA4.5 Subministróuselle á clientela a información e a documentación 
necesarias para a presentación dunha reclamación escrita, de ser o caso 
CA4.6 Recolléronse os formularios presentados pola clientela para a 
realización dunha reclamación, clasificáronse e transmitíuselle a súa 
información á persoa responsable do seu tratamento 
 

RA4 - Realiza o seguimento do servizo posvenda identificando as situacións 
posibles e aplicando os protocolos correspondentes 

LOS R.A. SOMBREADOS EN AMARILLO SON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 1ª EVALUACIÓN. LOS SOMBRADOS ROJO SON DE LA 2ª 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Os Resultados de Aprendizaxe esenciais foron impartidos 
nas dúas avaliacións; aínda así na segunda avaliación estaba previsto 
realizar na aula  máis actividades relacionadas co RA4-“ Realiza o 
seguimento do servizo posvenda a través de actividades de aplicación e 
ampliación identificando as situacións posibles e aplicando os protocolos 
correspondentes” - . Estas actividades son propostas para a súa realización 
polo alumnado  a partir da suspensión das clases polo que servirán para 
aumentar a nota obtida nas probas realizadas na clase. 

Instrumentos: Os instrumentos de avaliación son probas escritas realizadas 
na aula e listas de cotexo das actividades realizadas polo alumno desde a 
suspensión da clase. Estas actividades terán carácter formativo e de reforzo 
dos contidos explicados na clase. En ningún caso poderán minorar a nota 
obtida polo alumno nas probas, pero si mellorala. 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso A 
cualificación final en ningún caso poderá ser inferior á nota da proba escrita 
realizada na clase xusto antes da suspensión. As actividades de repaso e 
reforzo propostas poderán incrementar esta nota nun máximo de 1,5 
puntos. Estes exercicios valoraranse con listas de cotexo.  
  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Ningún dos alumnos deste grupo teñen suspensas a primeira e a segunda 
avaliación polo que non terían que ir á avaliación de setembro. 
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3. Metodoloxía e actividades da 2ª avaliación (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas ó alumnado durante este período terán un 
carácter formativo, de repaso e de reforzo das aprendizaxes básicas 
imprescindibles que foron impartidas no centro ata a suspensión das 
clases. 

O profesor propón ó alumnado a realización de actividades que lle 
permitan reforzar e ampliar os contidos relacionados co RA4 “Realiza o 
seguimento do servizo posvenda a través de actividades de aplicación 
identificando as situacións posibles e aplicando os protocolos 
correspondentes”. A unidade didáctica na que se inclúe este obxectivo 
xeral foi explicada na aula, polo que neste período realizamos actividades 
de reforzo empregando a aplicación  de word para a realización de estas 
actividades de aplicación e de ampliación. 
O alumnado ten flexibilidade nos prazos de entrega destes traballos. O 
profesor o valorará ( sempre positivamente). A súa cualificación, que 
poderá alcanzar un máximo de 1,5 puntos, dependerá: da constancia na 
entrega, número de traballos entregados, corrección e resposta do 
alumno en función dos medios técnicos dispoñibles por este detectados 
polo profesor. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os medios de comunicación empregados son: correo electrónico, 
teléfono,  whatsapp . 

O profesor está en comunicación con todo o alumnado de este grupo por 
teléfono para detectar o seu estado de ánimo e os medios técnicos e de 
apoio que puidesen necesitar. 
Actualmente todo o alumnado dispón de ordenador. Como algúns 
alumnos o comparten con membros da unidade familiar; flexibilízase a 
entrega dos traballos 

As actividades envíanse por correo electrónico ás contas de gmail que 
foran xa creadas na clase para cada alumno. O profesor corrixe o traballo 
e responde ás dudas por correo electrónico o teléfono dependendo das 
dificultades que teña o alumno. 
Para o alumnado que non dispón da aplicación Microsoft Office o  
profesor envíalle unha guía para a utilización do Office Online. Esta 
situación terase en conta na corrección do traballo. 

Materiais e recursos Libro de Paraninfo, materiais elaborados polo profesor, recursos web 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesor enviará un comunicado por correo electrónico a todos os 
alumnos para informar da adaptación da programación do módulo  

PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y VENDA DE PRODUTOS. 
O profesor enviará un comunicado ás familias por teléfono 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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