
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

de Vilalonga 2020/202136019256 Sanxenxo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Servizos administrativos Ciclos
formativos de
grao básico

CBADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3006 Preparación de pedidos e venda de produtos 52020/2021 135113

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

Profesorado asignado ao módulo DARÍA SEGADE BRIÓN

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

A redacción desta programación realizase en base ó contido do Decreto 107/2014, do 4 de setembro, no que se regulan os aspectos específicos

da formación profesional básica de ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establece o currículo do título

profesional básico en Servizos Administrativos.

A organización da actividade produtiva das empresas e do traballo require competencias non só de carácter técnico, senón aquelas outras que

estean relacionadas co traballo en equipo, a autonomía e a iniciativa na toma de decisións, así como no desenvolvemento de tarefas e a vocación

de atención ao público, configurándose o perfil das personas profesionais da xestión administrativa.

As vías de demanda de emprego no sector apuntan ao incremento continuado do sector servicios. Un dos maiores nichos laborais para este

colectivo é a subcontratación, o que implica o crecemento e a proliferación de empresas adicadas a prestar servizos administrativos a outras, como

as xestorías, asesorías, consultoras, centros de servizos, etc.

O I.E.S. de Vilalonga está emprazado no lugar da Salgueira en Vilalonga, concello de Sanxenxo. As actividades máis influintes son a vitícola,

servizos diversos relacionados co turismo, elaboración de materiais vinculados á construcción, a industria de bens relacionados coa demanda de

inmobles (fabricación de cociñas, carpintería de aluminio, etc.), as relacionadas coa venda e reparación de automóbiles, as de transformación do

ferro. Na zona destaca a actividade de cultivo, extracción, transformación, conservación e depuración de produtos mariños.
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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 Informar e orientar ao cliente no punto de venda. DocumentaciónASESORAMENTO NO
PUNTO DE VENDA

30 23

2 Selección da mercancía ou produto de maneira axeitada. DocumentaciónCONFORMACIÓN
DOS PEDIDOS DE
MERCADORÍAS E
PRODUTOS

30 23

3 Operacións coas mercancías no almacén, pesaxe e medios de pago.MANIPULACIÓN DE
PEDIDOS

25 18

4 Embalaxe da unidade de pedido, caixa ou palé.PREPARACIÓN DE
PEDIDOS PARA A
SÚA EXPEDICIÓN

25 18

5 Tarefas a realizar unha vez realizada a venda.SEGUIMENTO DO
SERVIZO POSVENDA

25 18
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 ASESORAMENTO NO PUNTO DE VENDA 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

CA1.3 Déronse respostas a preguntas de doada solución, utilizando o léxico comercial axeitado

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

CA1.5 Informouse a posible clientela das características dos produtos, nomeadamente das calidades esperables e das formas de uso e consumo, argumentando sobre as súas vantaxes e
comunicando o período de garantía

CA1.6 Relacionáronse as operacións de cobramento e devolución coa documentación das posibles transaccións

4.1.e) Contidos

Contidos

 Fases do proceso de atención á clientela e de preparación de pedidos.

 Períodos de garantía. Requisitos para que a garantía sexa efectiva.

 Documentación relacionada coas operacións de cobramento e devolución.

 Técnicas básicas de venda. Técnicas de pechamento de vendas.

 Atención á clientela.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 CONFORMACIÓN DOS PEDIDOS DE MERCADORÍAS E PRODUTOS 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Conforma pedidos de acordo cos requisitos da posible clientela, aplicando técnicas de medición e pesaxe mediante ferramentas manuais e terminais
específicos 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 Aplicáronse as recomendacións básicas de seguridade, hixiene e saúde na manipulación, na conservación e na embalaxe de pedidos de mercadorías ou produtos, interpretando
correctamente a simboloxía relacionada

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Tipos de mercadorías e produtos: características.

 Métodos de preparación de pedidos: manuais, semiautomáticos e automáticos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 MANIPULACIÓN DE PEDIDOS 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Conforma pedidos de acordo cos requisitos da posible clientela, aplicando técnicas de medición e pesaxe mediante ferramentas manuais e terminais
específicos NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Aplicáronse as recomendacións básicas de seguridade, hixiene e saúde na manipulación, na conservación e na embalaxe de pedidos de mercadorías ou produtos, interpretando
correctamente a simboloxía relacionada

CA2.4 Describíronse as características dun TPV e os procedementos para a utilización de medios de pagamento electrónicos

CA2.5 Realizáronse operacións de pesaxe e medición coas ferramentas e os equipamentos requiridos

CA2.6 Identificáronse os documentos de entrega asociados á venda e ás devolucións, realizando, de ser o caso, pechamentos de caixa

CA2.7 Aplicáronse as normas básicas de prevención de riscos laborais, utilizando os equipamentos de protección individual relacionados coa manipulación de mercadorías e produtos

CA2.8 Aplicáronse as normas básicas de prevención de riscos laborais relacionados coa manipulación de mercadorías e produtos

4.3.e) Contidos

Contidos

 Pictogramas de mercadorías. Pictogramas de manipulación.

 Manipulación e conservación de produtos. Recomendacións de seguridade, hixiene e saúde.

 Pesaxe, colocación e visibilidade. Equipamentos de pesaxe.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 PREPARACIÓN DE PEDIDOS PARA A SÚA EXPEDICIÓN 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

CA3.4 Tomáronse as medidas oportunas para reducir os residuos xerados polos procesos de embalaxe

CA3.5 Manexouse coa precisión requirida os equipamentos de pesaxe e/ou contaxe manual e/ou mecánica, utilizando as unidades de medida e peso especificadas nas ordes de pedido

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Operativa básica na preparación de pedidos. Pasos e características.

 Documentación para a preparación de pedidos. Control do proceso: rastrexabilidade.

 Finalización de pedidos.

 Normas de prevención de riscos laborais de aplicación á preparación de pedidos. Accidentes e riscos habituais.

 Hixiene postural. Recomendacións na manipulación manual de cargas.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 SEGUIMENTO DO SERVIZO POSVENDA 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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 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

CA4.4 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 realización dunha reclamación, clasificáronse e transmitíuselle a súa información á persoa responsable do seu
tratamento

4.5.e) Contidos

Contidos

 Servizo posvenda.

 Entrega de pedidos.

 Reclamacións. Orientacións para tratar a clientela.

 Documentos necesarios para a xestión de reclamacións.

 Aspectos básicos da lei de ordenación do comercio retallista.
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Realizarase un seguimento do traballo realizado na aula, que suporá un 30% da cualificación. Nesta actividade diaria na aula, valorarase o traballo

cooperativo, a implicación no traballo, a tolerancia e o respecto aos demais.

A exposición de traballos, valorarase a claridade, coherencia, e a linguaxe non verbal á hora de expoñer, así como o respecto aos traballos dos

demais .

Os debates e preguntas na aula. Valorarase a participación e as cuestións e dúbidas propostas, en relación ao traballo ben feito e a busca da

solución máis axeitada.

Os exercicios, casos prácticos e modelos a cubrir que serán realizados na clase e/ou fora e serán entregados en prazo, corrixiranse e debaterase

sobre a solución aportada. Valorarase os coñecementos, a coherencia no

traballo, chegar ao resultado correctamente, a orde e limpeza na súa elaboración. Os traballos entregados fora de prazo suporán un 50% da nota

acadada. Os traballados non entregados ou superada a data límite non obterán puntuación.

Os informes e esquemas, valorarase a claridade, concreción e termos utilizados.

O 70% restante corresponderá ás probas escritas, Farase unha proba escrita correspondente a avaliación parcial  , que consistirán na contestación

por escrito de varias preguntas curtas, relacionadas cos distintos conceptos explicados no tema, 20/30 preguntas tipo test e a realización dun ou

máis supostos prácticos do mesmo tipo dos realizados durante as sesións na aula dependendo das unidades que conteña dita avaliación parcial

(50% de contidos prácticos, e o 50% de contidos teóricos). As probas escritas realizaranse por bloques de contidos; aproximadamente dous ou tres

por trimestre.

A cualificación do módulo realizarase en base ás seguintes puntuacións e porcentaxes:

- Puntuarase en notas de 1 a 10 sen decimais (si a cualificación en decimais é igual ou superior a 0,50 puntuarase a nota seguinte, si fose

inferior puntuarase a nota anterior).

- Considerándose positivas as cualificacións iguais ou superiores a 5 puntos, e negativas as restantes.

Dita cualificación será determinada por:

- 70% da nota obtida resultado da proba escrita correspondente a cada avaliación, onde o alumnado deberá superar tanto a parte teórica como a

práctica. A nota media de ambas partes deberá ser superior ao 5.

- 30% da nota corresponderá as actividades e tarefas realizadas na aula tanto individuais como en grupo.

Si a cualificación é igual ou superior a 5 terá superado o módulo.

A nota de cada trimestre será a media aritmética das probas escritas realizadas, á que se engadirá a nota correspondente o traballo que se faga na

aula. A nota que figurará na terceira avaliación será a media aritmética dos tres trimestres.

Realizarase un seguimento do traballo realizado na aula, que suporá un 30% da cualificación. Nesta actividade diaria na aula, valorarase o traballo

cooperativo, a implicación no traballo, a tolerancia e o respecto aos demais.

A exposición de traballos, valorarase a claridade, coherencia, e a linguaxe non verbal á hora de expoñer, así como o respecto aos traballos dos

demais .

Os debates e preguntas na aula. Valorarase a participación e as cuestións e dúbidas propostas, en relación ao traballo ben feito e a busca da

solución máis axeitada.

Os exercicios, casos prácticos e modelos a cubrir que serán realizados na clase e/ou fora e serán entregados en prazo, corrixiranse e debaterase

sobre a solución aportada. Valorarase os coñecementos, a coherencia no

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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traballo, chegar ao resultado correctamente, a orde e limpeza na súa elaboración. Os traballos entregados fora de prazo suporán un 50% da nota

acadada.

Os informes e esquemas, valorarase a claridade, concreción e termos utilizados.

O 70% restante corresponderá ás probas escritas, Farase unha proba escrita correspondente a avaliación parcial  , que consistirán na contestación

por escrito de varias preguntas curtas, relacionadas cos distintos conceptos explicados no tema, 20/30 preguntas tipo test e a realización dun ou

máis supostos prácticos do mesmo tipo dos realizados durante as sesións na aula dependendo das unidades que conteña dita avaliación parcial

(50% de contidos prácticos, e o 50% de contidos teóricos). As probas escritas realizaranse por bloques de contidos; aproximadamente dous ou tres

por trimestre.

A cualificación do módulo realizarase en base ás seguintes puntuacións e porcentaxes:

- Puntuarase en notas de 1 a 10 sen decimais (si a cualificación en decimais é igual ou superior a 0,50 puntuarase a nota seguinte, si fose

inferior puntuarase a nota anterior).

- Considerándose positivas as cualificacións iguais ou superiores a 5 puntos, e negativas as restantes.

- Dita cualificación será determinada por:

- 70% da nota obtida resultado da proba escrita correspondente a cada avaliación, onde o alumnado deberá superar tanto a parte teórica como a

práctica. A nota media de ambas partes deberá ser superior ao 5.

- 30% da nota corresponderá as actividades e tarefas realizadas na aula tanto individuais como en grupo.

Si a cualificación é igual ou superior a 5 terá superado o módulo.

A nota de cada trimestre será a media aritmética das probas escritas realizadas, á que se engadirá a nota correspondente o traballo que se faga na

aula. A nota que figurará na terceira avaliación será a media aritmética dos tres trimestres.

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

Durante o período ordinario, para a recuperación de cada avaliación non superada, programaranse actividades e traballos de formas personalizada

que permitan ao alumno/a adquirir as capacidades ou destrezas non acadadas e cumprir cos mínimos esixidos.

O alumno/a que non supere unha avaliación parcial, poderá presentarse ós exames de recuperación fixados polo profesor que abarquen os

contidos mínimos das partes que teña suspensas.

Se, a pesar do proceso de recuperación, algún alumno/a non superase algunha avaliación, terá dereito a unha proba final que englobe os contidos

mínimos das avaliacións que teña suspensas.Dita proba coincidirá coa data de avaliación dos alumnos que tiveran perda de avaliación continua.

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

De acordo co regulamento de Réxime Interno do Centro, o alumnado perde o dereito á avaliación contínua unha vez que o número de faltas

supere o DEZ POR CENTO (10%) das horas estipuladas no módulo

A pérdida do dereito á avaliación contínua implica que os alumnos afectados só teñan dereito a un examen final.

O alumnado que perdeu o dereito a ser avaliado dun xeito continuo por ter superado o 10% das faltas de asistencia (non xustificadas), realizará
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unha proba de avaliación extraordinaria de toda a materia, que versará sobre os contidos mínimos, e que se calificará de 1 a 7 puntos. Esta proba

realizarase segundo o calendario que se acorde na reunión do departamento da familia de Administración e Xestión.

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

O seguimento da programación farase cunha periodicidade mensual.

Os principais indicadores do grao de cumprimento da programación serán:

   - O grao de cumprimento da temporalización.

   - O logro dos obxectivos programados.

   - Os resultados académicos acadados.

Para a avaliación da práctica docente recadarase información a través de cuestionarios periódicos facilitados ao alumnado nos que se solicitará:

valoración sobre a metodoloxía e aspectos relativos á docencia, a forma de traballo na aula, as técnicas de avaliación empregadas, así como

cuestións que indiquen se se acadaron os obxectivos das distintas unidades didácticas.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A observación do alumnado e a realización de actividade nas primeiras semanas do curso é fundamental para coñecer a situación de partida dos

alumnos/as. Isto permitirá coñecer todo o relacionado coa motivación do alumno/a e a actitude coa que se enfronta ao proceso de ensinanza-

aprendizaxe. O obxectivo será avaliar:

   - A actitude e motivación en relación ao traballo de clase e o traballo persoal, Atención ante as explicacións do profesor, preguntas, participación

xeral e esforzo ante as tarefas encomendadas, presentación en tempo e forma das mesmas, coidado do material e do caderno de traballo do

Módulo.

   - Asistencia e comportamento.

   - Coñecementos e formación anteriores.

Coñecida a situación de partida do alumno/a, tentaráse establecer a tempo as medidas oportunas para a consecución dos obxectivos fixados.

Teránse en conta, igualmente, os datos expostos polo titor.

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

Para posibilitar a consecución por parte do alumnado dos mínimos reflexados na programación, propóñense as seguintes medidas:

   - Priorizar o desenvolvemento de determinadas capacidades naqueles alumnos/as que así o requiran.

   - Axustar a metodoloxía, adaptando os recursos pedagóxicos ás necesidades dos alumnos/as.

   - Buscar a compresión dos aspectos esenciais de cada unidade por parte de todo o grupo.

     - A profundización e o estudo detallado de casos concretos dependerá das capacidades individuais de cada alumno/a.

   - Seguimento do traballo diario e valoración da evolución que presente o alumno/a respecto da situación inicial

En la relacion co alumnado que presenta NEE  escolarizados neste grupo terase en conta o seguinte:.

   - Realización de mapas conceptuais, elaboración de cuestionarios e exercicios prácticos.

   - Repetición das prácticas ou simulacións.
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   - As probas escritas serán claras e concisas cando se lles pregunte, resaltando o máis importante da pregunta.

   -Tamen adaparemos o tempo do examen

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Aspectos tales como o traballo en equipo, o civismo, a educación para a convivencia ou a igualdade de homes e mulleres están implícitos no

desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe, de xeito que se convirta nunha práctica diaria e sistemática, no só no centro académico

senón tamén na súa vida diaria persoal e profesional.

Tamén se traballarán aspectos tan fundamentais como:

   - A puntualidae, a honradez, a limpeza, a boa presenza e bo trato.

   - Respeto polos seus compañeiros e respeto a todo o persoal docente.

   - Coidado do espazo de traballo, do mobiliario e da aula de informática.

   - Respeto polo medio ambiente e ós valores democráticos.

   - Fomento do consumo responsable.

   - Cumprimento das medidas de seguridade e saúde no traballo.

   - Responsabilidade e puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As fixadas polo Departamento, entre as que estará asistir a visitas a empresas, viveiros de empresas, cámara de comercio, ou tamén coloquios e

charlas informativas de expertos.

10.Outros apartados

10.1) Semipresencialidade e telemática

No caso de semipresencialidade, a impartición e seguimento non presencial das clases tanto prácticas como teóricas realizarase a través da

aplicación de videconferencia da Xunta de Galicia en horario habitual de clase. Os recursos empregados serán a propia plataforma e a webcam,

así o alumnado que non asista a clase presencial poderá seguir a impartición dos contidos en tempo real, realizara consultas dúbidas

Asimesmo, todo o alumnado deberá realizar e entregar as tarefas e probas propostas a través da aula virtual do centro.

En canto a avaliación das actividades e tarefas, realizarase de xeito individual coa entrega das correccións e cualificacións aos alumnos/as a

través da aula virtual.e as probas escritas realizaranse de maneira presencial por quendas. No caso de que non fora posible pola situación sanitaria

dalgún alumno/a, realizarase a través da aula virtual e plataforma de videoconferencia da Xunta de Galicia.

No caso de formación telemática:  a impartición e seguimento non presencial das clases tanto prácticas como teóricas realizarase a través da

aplicación de videconferencia da Xunta de Galicia. Os recursos empregados serán a propia plataforma e os ordenadores, tablets, móbiles do

alumnado, Asi, o alumnado poderá seguir a impartición dos contidos en tempo real, e realizar consultas, dúbidas ...

Asimesmo, todo o alumnado deberá realizar e entregar as tarefas e probas propostas a través da aula virtual do centro.
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PROFESIONAIS

En canto a avaliación das actividades e tarefas, realizarase de xeito individual coa entrega das correccións e cualificacións a través da aula virtual.

e as probas escritas realizaranse de maneira presencial. No caso de que non fora posible pola situación sanitaria, realizarase a través da aula

virtual e plataforma de videoconferencia da Xunta de Galicia.
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