
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Resultados de Aprendizaxe e criterios de avaliación 

Criterios de avaliación Resultado de Aprendizaxe 
CA1.1. Analizouse o comportamento da clientela posible. 

RA1. Atende a posible clientela, recoñecendo as técnicas de comunicación. 

CA1.2. Adaptáronse adecuadamente a actitude e o discurso á situación 

de partida. 
CA1.3. Obtívose a información necesaria da posible clientela. 
CA1.6. Deuse resposta a unha pregunta de doada solución, utilizando o 

léxico comercial axeitado. 
CA1.8. Mantívose unha actitude conciliadora e sensible cara ás demais 

persoas, demostrando cordialidade e amabilidade no trato. 
CA1.9. Transmitiuse información con claridade, de xeito ordenado e con 

estrutura clara e precisa. 

Criterios de avaliación Resultado de Aprendizaxe 

CA2.1 Analizouse a tipoloxía de público 

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

CA2.4 Diferenciouse entre información e publicidade 

CA2.6 Informouse a clientela acerca das características do servizo, 
nomeadamente das calidades esperables 

CA2.7 Asesorouse a clientela sobre a opción máis recomendable, cando 
existan varias posibilidades, e informouse das características e dos 
acabamentos previsibles de cada una 

CA2.8 Solicitóuselle á clientela que comunique a elección da opción 
elixida 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Criterios de avaliación Resultado de Aprendizaxe 

CA3.3 Identificáronse os documentos de entrega asociados ao servizo 
ou produto 

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

CA3.4 Recolleuse a conformidade da clientela co acabamento obtido e, 
en caso contrario, tomouse nota adecuadamente das súas obxeccións 

CA3.8 Definiuse o período de garantía e as obrigas legais aparelladas 

Unidade 5 Tratamento de reclamacións 

Criterios de avaliación Resultado de Aprendizaxe 

CA5.3 Subministróuselle á clientela a información e a documentación 
necesarias para a presentación dunha reclamación escrita, de ser o 
caso RA5 - Atende reclamacións de posible clientela e recoñece o protocolo de 

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

CA5.5 Cubriuse unha folla de reclamación 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Probas escritas con realización de actividades e cuestionarios. 

Instrumentos: 
-Realización de exercicios e cuestionarios e exercicios, tendo en conta a 
súa presentación a tempo (15% da nota), e a correcta realización das 
mesmas (85% da nota). A nota mínima das tarefas para considerarse 
superadas será como mínimo dun 5, non podendo compensar unhas con 
outras. 
- Os alumnos poderán optar por realizar as actividades de reforzo, e serán 
valoradas na súa cualificación final cunha ponderación do 50% na nota 
-Se non foron superadas ditas probas, na semana do 11 ao 18 de xuño os 
alumnos poderán realizar unha actividade de exame on line que requerirá 
unha nota de 5. 
-Só si a lexislación o permite, e si hai volta ás aulas, poderase facer una 
proba escrita para recuperar os contidos da avaliación final. 
-O alumno que ten perdido o dereito de avaliación contínua será avaliado 
nas mesmas circunstancias que os que teñen contidos a recuperar, tendo 
dereito a un exame on line ou presencial na semana do 11 ao 18 de xuño. 
Os contidos mínimos a avaliar serán: 
Proceso de comunicación. Axentes e elementos que interveñen. Barreiras 
e dificultades comunicativas. Comunicación verbal: emisión e recepción de 
mensaxes orais.  
O/a vendedor/ora: características, funcións e actitudes; calidades e 
aptitudes para a venda e o seu desenvolvemento. Exposición das calidades 
dos produtos e servizos. O/a vendedor/ora profesional: modelo de 
actuación. Relacións coa clientela. Técnicas de venda. 
Papeis, obxectivos e relación entre profesionais e a clientela. Tipoloxía de 
clientela e a súa relación coa prestación do servizo. Atención personalizada 
como base da confianza na oferta de servizo. Necesidades e gustos da 
clientela, e criterios para a súa satisfacción. Obxeccións da clientela e o seu 
tratamento. 
Técnicas utilizadas na actuación ante reclamacións. Xestión de 
reclamacións. Alternativas reparadoras. Elementos formais que 
contextualizan unha reclamación. Documentos necesarios ou probas 
nunha reclamación. Procedemento de recollida das reclamacións. 
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Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación na avaliación final nunca será más baixa que a calificación 
obtida na segunda avaliación . 
 
A Cualificación das tarefas novas e de reforzó só terase en conta para 
aumentar a nota da segunda avaliación cumn máximo de dous puntos. 

 
Os alumnos que teñen que recuperar contidos anteriores deberán alcanzar 
una nota mínima de 5 nas súas tarefas e actividades a realizar enviadas a 
través da Aula Virtual. 
 
Os alumnos que teñen que recuperar contidos poderán optar por realizar 
as actividades de novos contidos e reforzo, e serán valoradas na súa 
cualificación final cunha ponderación do 50% na nota 

 
Se non foron superadas ditas probas, na semana do 11 ao 18 de xuño os 
alumnos poderán realizar unha proba on line que requerirá unha nota de 5 
para ser superada. 
 
Só si a lexislación o permite, e si hai volta ás aulas, poderase facer una 
proba escrita para recuperar contidos da avaliación como da final. 
 
O alumno que ten perdido o dereito de avaliación contínua será avaliado 
nas mesmas circunstancias que os que teñen contidos a recuperar, tendo 
dereito a un exame on line ou presencial na semana do 11 ao 18 de xuño. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non aplicable 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non aplicable 
 
 

Criterios de cualificación: 
Non aplicable 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non aplicable 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

ESTUDO DE CASOS - Actividade que consiste en que nun caso de estudo se 
reproducen distintas situacións nas que existen diversos elementos que 
dificultan o proceso decomunicación, incluindo algúns a través de videos ou 
artículos. 
ESTUDO DE CASOS - Actividade que consiste en que, nun caso de estudo onde 
se reproducen diferentes situacións e conversas cliente/vendedor, o 
alumnado debe identificar as diferentes variables relacionadas co proceso de 
venta. 
ACTIVIDADE PRÁCTICA - Actividade que consiste en que, ante un conxunto de 
características dadas polo docente, o alumnado de identificar ante que tipo 
de cliente se atoparía o vendedor e como afectaría á venda. 
ESTUDO DE CASOS - Actividade que consiste en que nun caso de estudo se 
plantexan distintas incidencias que lles suceden aos clientes e a respostas 
dadas polos vendedores a esas incidencias. 
ACTIVIDADE PRÁCTICA - Actividade que consiste en que, ante un conxunto de 
situacións que poden darse ante un cliente, o alumnado deberá indica como 
as características propias dun emprendedor influen na relación co cliente e a 
atención que se lle da. 
ESTUDIO DE CASOS - Actividade que consiste en que nun caso de estudo se 
reproducen diversas situacións que recollen as queixas e as reclamacións 
plantexadas por varios clientes e as que o alumnado deberá dar resposta 
dende o punto de vista da empresa. 
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS - Actividade que consiste en cumprimentar 
os distintos documentos que se xeran para tramitar e xestionar as queixas e 
reclamacións e tomando como referencia os datos da actividade anterior. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Comunicacións xerais a través da Aula Virtual do IES de Vilalonga. 
Titoría individual a través de Doodle para reservar cita. 
Comunicación telefónica en caso de alumnos sen conectividade. 

Materiais e recursos 
Aula virtual do IES de Vilalonga, youtube, correo electrónico, Google 
Hangouts, Skype e Cisco WEBEX. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
Aula Virtual do IES de Vilalonga 
Correo electronico 
Cisco WEBEX 
Google Hangouts 
Skype 
WEB do IES de Vilalonga 
Espazo Abalar 
Mensaxe de texto 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
Na aula virtual do IES de Vilalonga 
Espazo Abalar. 


