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

Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico
2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

CA3.3.- Utilizáronse os criterios de etiquetaxe establecidos, consignando, de 
ser o caso,o número de unidades, a medida e/ou peso das mercadorías ou dos
produtos embalados.

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

CA3·.4.- Tomáronse as medidas oprtunas para reducir os residuos xerados no 
proceso de embalaxe

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

CA3.6.- Aplicáronse as medidas e as normas de seguridade, hixiene e saúde 
establecidas, retirando os residuos xerados na preparación e na embalaxe.

CA4.4.- Ofrecéronselle alternativas á clientela ante reclamacións doadamente 
corrixibles, expondo claramente os tempos e as  condicións das operacións 
que cumpra realizar e o nivel de probabilidade de modificación esperable

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 
recepción dunha reclamación, clasificáronse e transmitiuselle a súa 
información á persoa responsable do seu tratamento.
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:
Na avaliación da 1ª e 2ª avaliación:

 Observación do traballo diario do alumnado: caderno de aula, fichas de práctica propostas para a casa e
recollidas.

 Valoración de probas escritas 
 Observación da participación do alumnado.

Na avaliación da 3ª avaliación
A  cualificación  da  terceira  avaliación  faise  respectando  o  traballo  feito  de  xeito  presencial,  no  centro
educativo,  dende o inicio da mesma ata o 13 de marzo,  data na que se declara a suspensión das clases
presenciais e declaración de estado de alarma polo COVID´19:

- Proba de control escrita. Unidade 5.  5 de marzo.
- Actividades  de  aprendizaxe  individual.  desenvolvendo  capacidades  de  comprensión,  análise,  de

relación e de búsqueda e manexo de información
A partires da declaración do estado de alarma , a actividade lectiva continúa de xeito telemático. Emprégase
para o seguemento do alumnado e proposta de actividades a plataforma Google Classroom . A realización
destas actividades nin será obrigatoria nin avaliable para o alumnado..

Instrumentos:
Na 1ª ,2ª, 3ª  avaliación:

 Probas de control escritas 
 Intervencións na aula
 Exposicións de tarefas.
 Video, audio, lectura relacionada.
 Mapas conceptuais

A partires do 13 de marzo
 Actividades propostas con periodicidade semanal en plataforma google classroom ou correo electrónico.



Atención online a través de Hangouts

Cualificación final 1.-Recuperación de criterios pendentes nalgunha das avaliacións.
O alumnado que non tiña superados resultados da aprendizaxe en calquera das tres avaliacións puido recuperar
por medio de tarefas individuais e tamén por medio de traballos que deberon presentar telemáticamente a través
de plataforma google classroom ou correo electrónico, durante o periodo de estado de alarma comprendido
entre o 16 de marzo e 7 de abril.

2.- Procedemento de recuperación para a perda do dereito á avaliación continua
A perda  do dereito á avaliación continua implica que os alumnos afectados só teñan dereito a un examen final. 

O alumnado con perda do dereito  á avaliación  continua terá  que realizar  unha proba sobre os criterios  de
avaliación considerados mínimos esixibles.. Esta proba será mediante a realización dun traballo e actividades
propostas .Continuase o seguemento a través de google classroom e através deste medio telemático avaliarase.
Se se iniciase un plan de desescalada e se permitise a volta ás aulas para a realización de recuperacións, a
recuperación farase mediante proba de control en aula

           3.-. Cualificación final
A cualificación final implica a superación ou non do módulo. 
Para  a  avaliación  e  cualificación  final  treranse  en  conta  as  tarefas  propostas  con  periodicidade  semanal,
mediante plataforma classroom ou correo electrónico.
 Achegarase un traballo final no que se recollan os mínimos esixibles para a superación do módulo.O alumnado
será preavisado coa suficiente antelación.
 Se  o  plan  de  desescalada  de  alerta  sanitaria  permitise  a  volta  ás  aulas  para  a  realización  de  exames  de
recuperación, prevese proba de control escrita na cal se recollerán os mínimos esixibles.
4.- Criterios de cualificación final
Para a cualificación final aplícanse os mesmos criterios establecidos na programación, que ao mesmo tempo
foron os criterios seguidos para a terceira avaliación,na cal xa houbo declaración de estado de alarma.

 As actividades de repaso e  reforzo  que se están enviando  mediante plataforma google classroom ou
correo  electrónico,  con  periodicidade  semanal,  terán  a  mesma  consideración    ca  as  actividades  e
traballos  de aula.  Asignáselle  unha porcentaxe do 50% da cualificación.  As entregas  fóra de prazo
rebaixan esta porcentaxe con respecto á nota final
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 O traballo final proposto, ou de ser o caso, a  proba de control presencial recollerá os mínimos esixibles.
Asignáselle unha porcentaxe do 50% da cualificación

A cualificación será numérica,  entre un e dez,  sen decimais  e consideraráse positiva cando se acade unha
puntuación igual ou superior a cinco puntos. Para considerar superada a proba escrita, deberase ter unha nota
mínima de cinco puntos.
Para acadar unha avaliación positiva do Módulo será necesario ter aprobadas as avaliacións parciais, sendo a
nota final a media das avaliacións parciais.

Proba extraordinaria de
setembro

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Durante o inicio  do terceiro trimestre,  e  ,  dado que coincide co remate da terceira avaliación para o
alumnado do módulo Preparación de Pedidos  e Venda de Produtos,  as actividades que se están a
desarrollar están orientadas ao reforzo e repaso das avaliacións pendentes de cada alumno..

Trabállase de xeito individualizado con cada alumno, mediante plataforma de google class room e correo
electrónico.

As actividades propostas engloban os mínimos esixibles de cada avaliación co obxectivo de que  o alumno 
poida acadar o aprobado na avaliación final

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Alumnado con conectividade:
Emprégase  a  plataforma  google  classroom  e  correo  electrónico  para  a  realización  e  seguemento  das
actividades propostas
Alumnado sen conectividade: 
Ningún alumno informou da ausencia de conectividade nin de problemas para o desenvolvemento ds tarefas propostas

Materiais e recursos
Ordenador e conexión wifi ou datos móbiles.  A través desta canle proporciónanselle ao alumnado recursos como: 
apuntamentos, videos explicativos, esquemas das unidades didácticas e as actividades de repaso e reforzo propostas
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Contacto co alumnado a través de correo electrónico  ou plataforma google classroom.
Coas familias do alumnado menor de idade contacto a través de sistema abalar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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