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Profesorado asignado ao módulo MARINA GARCÍA PRESAS

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

1.1. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DA ZONA

Existe un análise completo do contorno socioeconómico e cultural da zona, que nos da unha información clara e precisa dos factores económicos,

sociais e culturais do contorno onde desenvolvemos a nosa actividade e de procedencia do noso alumnado.

O departamento de administratovo  ten datos sobre o contorno laboral  da zona, fundamentalmente os relacionados coa actividade productiva da

familia profesional de ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN, datos que nun futuro próximo, debemos converter nun estudio máis profundo e detallado

das esixencias, necesidades e particularidades do mercado laboral.

1.2. CONTEXTO LABORAL E PRODUTIVO

A nosa área de influencia abarca fundamentalmente, a zona industrial do  Salnés e as comarcas Pontevedra-Vigo.

1.3. CONCLUSIÓNS

Con estas adaptacións, o perfil profesional do alumno coincide máis coa demanda laboral do mercado e aumentan as súas posibilidades para

exercer como profesionais autónomo no futuro, facilitando a súa incorporación a vida activa, cunha perspectiva laboral máis ampla.

Por outra banda, ó adaptar e completalo currículo con estas orientacións de tipo práctico aumenta a motivación do alumno e en consecuencia o

seu rendemento escolar e a súa capacitación profesional.
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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 Funcións e obxetivos da loxística e do aprovisionamento. Axentes da cadea loxísticaCadea loxística do
produto.

10 8

2 programación do aprovisionamento, xestión de inventariosPlanificación do
aprovisionamento.

12 9

3 Cálculo do equilibrio entre o que debemos almacenar e os custes que pode soportar a empresaaCustos e volume
óptimo do pedido.

14 11

4 Xestións de compras, clasificación. Búsqueda de provedores, solicitude de ofertasProceso de compras.
Busca de provedores.

10 8

5 Criterios de avaliación de ofertas e selección de provedores. Negociación de provedores. Tipos de
compradores.

Selección de provedor
e negociación das
compras.

12 9

6 Documentos, xustificantes, ordes de traballo que recollen a actividade empresarial.Documentos con
provedores e clientes.

35 28

7 Operaicóns de expedición. Organización do medio de transporte e ruta. Loxística inversa.Expedición, loxística
inversa e transporte.

23 19

8 Control de stock almacenado. Valoración de inventarios.Custos de xestión de
inventarios.

10 8
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Cadea loxística do produto. 10

4.1.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

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

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

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.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Relacións entre as funcións da empresa e o aprovisionamento.

 Obxectivos da función de aprovisionamento.

 Función loxística na empresa.

 Definición e características básicas da cadea loxística.

 Xestión da cadea loxística na empresa.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Planificación do aprovisionamento. 12

4.2.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

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

4.2.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.

CA1.3 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.

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Plan de aprovisionamento: fases.

 Variables que inflúen nas necesidades de aprovisionamento.

 Calidade total e just in time.

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Custos e volume óptimo do pedido. 14

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

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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.

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

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.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistemas informáticos de xestión 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.

 Custos loxísticos: directos e indirectos, fixos e variables.

 Control de custos na cadea loxística.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Proceso de compras. Busca de provedores. 10

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

RA2 - Realiza procesos de selección de provedores analizando as condicións técnicas e os parámetros habituais. NO

RA3 - Planifica a xestión das relacións cos provedores aplicando técnicas de negociación e comunicación. NO

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

Criterios de avaliación

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

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.

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

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.

4.4.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.

 Relacións con provedores.

 Documentos utilizados para o intercambio de información con provedores.

 Aplicacións informáticas de comunicación e información con provedores.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Selección de provedor e negociación das compras. 12

4.5.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. NO

RA3 - Planifica a xestión das relacións cos provedores aplicando técnicas de negociación e comunicación. NO

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

Criterios de 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.

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

CA3.6 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.

4.5.e) Contidos

Contidos

 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.

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

 Preparación da negociación.

 Estratexia ante situacións especiais: monopolio, provedores exclusivos, etc.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Documentos con provedores e clientes. 35

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

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

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

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.

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

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.

   CA4.7.1 Elaborouse a documentación realtiva ao control, o rexistro e o intercambio de información con provedores, seguindo os procedementos de calidade de forma manual.

   CA4.7.2 Elaborouse a documentación realtiva ao control, o rexistro e o intercambio de información con provedores, seguindo os procedementos de calidade empregando a aplicación
informática.

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

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Proceso de aprovisionamento.

 Diagrama de fluxo de documentación.

 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.

 Documentación do proceso de aprovisionamento.

   Albará, nota de entrega, folla de recepción.

   A factura.
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Contidos

   Outros documentos de compravenda: factura rectificativa, carta de portes.

 Comunicación cos departamentos da empresa e os demais axentes loxísticos que interveñen na actividade de aprovisionamento.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Expedición, loxística inversa e transporte. 23

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

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

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.

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

4.7.e) Contidos

Contidos

 Normativa sobre envasamento, embalaxe e etiquetaxe de produtos e/ou mercadorías.

 0Mellora do custo e do servizo.

  Responsabilidade social corporativa na loxística e na almacenaxe.

 Sistema informático de rastrexabilidade e xestión da cadea loxística.

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

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

N.º Título da UD Duración

8 Custos de xestión de inventarios. 10

4.8.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

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

Criterios de avaliación

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.

  CA1.11 Elaboráronse as fichas de control de existencias, empregando métodos de valoración admitidos legalmente; e rexistrouse correctamente a entrada, saída, devoucións, etc. para
informar sobre as unidades físicas e inversión en existencias.

4.8.e) Contidos

Contidos

 0Xestión de existencias

  Control de existencias: Normas contables e fichas de almacén. Rexistro de devolucións e mermas.

  Métodos de xestión de existencias.
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Os mínimos exixibles son os especificados no apartado 4. (Obxectivos especificados da unidade didáctica).

Utilizarase un sistema de AVALIACIÓN CONTINUA, posto que é o que nos permite facer un seguimento do proceso de aprendizaxe dos/as

alumnos/as e adaptar a secuencia e a proposta de actividades ao seu ritmo e adquisicións progresivas.

Cada alumno/a será avaliado polo seu traballo diario, tanto individual como en grupo, valorándose tanto os coñecementos como  capacidades,

destrezas, xeitos e actitudes adquiridas.

As probas obxectivas terán a finalidade de coñecer e avaliar o grao de comprensión dos contidos que van adquirindo os alumnos/as e que serán

valorados de 1 a 10 puntos. Se a nota fose inferior a 5 puntos enténdese que o alumno/a ten suspensa a U. D.

Os alumnos/as que non superen os 5 puntos podrán facer a recuperación das U.D. non superadas.

Sen previo aviso pode realizarse un control en tempo e forma. Neste caso, a nota obtida terase en conta para calcular a media do trimestre.

Calquera intento de copia ou fraude suporá o suspenso  na U.D.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:  teñen  por obxecto valorar os resultados obtidos polo alumno/a ao final do proceso. Realizarase a través de

probas ou actividades plantexadas para tal fin, avaliándose o traballo de cada alumno/a independentemente do realizado polos demais.

Valoraranse os seguintes xeitos:

a) Valores, actitudes e normas.

b) Destrezas, habilidades e procedementos.

c) Feitos, conceptos e principios.

Os instrumentos de avaliación a utilizar para medir o nivel de adquisición das capacidades polos alumnos/as e asignar a cualificación a cada un

deles/as, serán os seguintes:

a) Valores, actitudes e normas:

Será imprescindible ter asistido, polo menos, ao 85% das horas lectivas impartidas durante o período para ser avaliado. Co 10% de faltas non

xustificadas pérdese o dereito a avaliación continua. (13 sesións).

Observación do alumno/a na aula e seguimento do seu traballo diario: Valorarase a súa participación nas clases, as súas intervencións e

explicacións sobre os temas e exercicios propostos, á súa dedicación e interese nas actividades que se realicen.

A negativa por parte dun alumno/a  a participar en público nas simulacións de situacións de comunicación invalida a parte da nota asignada a este

tipo de prácticas.

Asignaráselle un 15% da cualificación.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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b) Destrezas, habilidades e procedementos:

A  correcta resolución dos exercios e supostos prácticos propostos.

O alumno/a  diariamente terá que realizar exercicios  que serán entregados nas datas  e nos prazos estipulados polo profesor  e en condicións

estimadas como pulcras e profesionais  (os exercicios no encabezado teñen que ter os seguintes datos: Nome do alumno/a, exercicio ou

actividade nº, páxina nº, data; e os traballos deben ser orixinais e citar sempre as fontes ou bibliografía). En caso de non cumprir TODOS estes

requisitos, os traballos serán puntuados con CERO puntos .

Asignaráselle un 15% da cualificación.

c) Feitos, conceptos e principios:

Probas teóricas e prácticas (individuais ou en equipo) que o profesor considere oportunas.

A puntuación de cada pregunta aparecerá ao final do enunciado da mesma.

Asignaráselle un 70% da cualificación.

Nas dúas avaliacións realizaránse probas das Unidades didacticas facilitadas pola profesora..

Na PRIMEIRA AVALIACIÓN entran os seguintes contidos:

Unidade 1 A CADEA LOXÍSTICA DO PRODUCTO.

Unidade 2 PLANIFICACIÓN DO APROVISIONAMENTO.

Unidade 3 CUSTES E VOLUME ÓPTIMO DE PEDIDO.

Unidade 4 O PROCESO DE COMPRAS: BÚSQUEDA E SELECIÓN DE PROVEEDORES E NEGOCIACIÓN DE COMPRAS.

 A puntuación estará constituída:

a) Valores, actitudes e normas (15%)

b) Destrezas, habilidades e procedementos (15%)

c) Feitos, conceptos e principios (70%)

Na SEGUNDA AVALIACIÓN  entran os contidos da:

Unidade 5 DOCUMENTOS CON PROVEEDORES E CLIENTES.

Unidade 6 EXPEDICIÓN, LOXÍSTICA INVERSA E TRANSPORTE.

Unidade 7 CUSTES DE XESTIÓN DE INVENTARIOS.

A puntuación estará constituída:

a) Valores, actitudes e normas (15%)

b) Destrezas, habilidades e procedementos. (15%)

c) Feitos, conceptos e principios (70%)

A nota FINAL DO MÓDULO será a media da nota dos 2 trimestres, sendo necesario ter aprobados os dous trimestres  para o cálculo da media.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Cando os resultados de algunha avaliación sexan negativos,  realizaránse actividades de recuperación, que consistirán en:

1. Realización de traballos e exercicios sobre aqueles xeitos nos que se detectaran maiores deficiencias.

2. Repetición de determinadas actividades, cando se observase que na súa realización o alumno/a non dedicou o suficiente tempo ou esforzo.

3. Realización dunha proba TEÓRICA E PRÁCTICA sobre aqueles contidos nos que se observase que o nivel de coñecementos do alumno/a é

insuficiente.

 Ademais deberá cumplir cos requisitos do apartado 5 "MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIAZACIÓN POSITIVA E OS CRITERIOS

DE CUALIFICACIÓN".

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

Os mínimos exixibles son os especificados no apartado 4. (Obxectivos especificados da unidade didáctica).

1. Características da proba e instrumentos necesarios para o seu desenvolvemento

1.1 PRIMEIRA PARTE DA PROBA:

Formato:

A proba consta de vinte cuestións distribuídas en 5 RA  cos seos CA.

- RA1: catro cuestións tipo test.

- RA2: catro cuestións tipo test.

- RA3: catro cuestións tipo test.

- RA4: catro cuestións tipo test.

- RA5: catro cuestións tipo test.

As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.

Puntuación

- Puntuación: 0,50 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.

- Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0,25 puntos.

- As respostas en branco non descontarán puntuación.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba:

- Papel do exame, calculadora e bolígrafo.
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Duración:

- Este exercicio terá unha duración máxima  de 40 minutos.

1.2 SEGUNDA PARTE DA PROBA:

Formato

A proba consta de catro exercicios prácticos distribuídos en 5 RA cos seus CA.

- RA1: dous exercicios prácticos.

- RA2: dous exercicios prácticos.

- RA3: catro cuestións prácticos.

- RA4: catro cuestións prácticos

- RA5: catro cuestións prácticos.

Puntuación

- Puntuación: 2,50 puntos por cada exercicio práctico correctamente contestado ou a puntuación asignada en cada exercicio.

- Cada apartado incorrecto restará 0.50 puntos.

- As respostas en branco non descontarán puntuación.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba

- Ordenador con software adecuado e internet.

- Papel do exame, bolígrafo e calculadora.

Duración

- Este exercicio práctico terá unha duración de 240 minutos

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

Os elementos que vou a someter a avaliación da progamación son:

- Grado de adecuación dos resultados de aprendizaxe.

- A validez da selección, distribución e secuenciación dos contidos ao longo do curso.

-Idoniedad da metodoloxía e dos materiais didácticos empregados

Adecuación dos criterios de avaliación.

A medida que se detecten desconformidades co programado, realizaranse os axustes necesarios a fin de contemplar os criterios de coordenación

que se chegue a adoptar.

Para realizar unha avaliación externa da práctica docentes os instrumentos a empregar serán: a observación, o diálogo co alumnado, enquisas

anónimas que recollan a opinión do allumnado respecto ao proceso de ensino.

Os resultados do análise destes elementos debateranse nas reunións de departamento, formaran parte da memoris final e as modificaicóns

acordades reflexaranse na programación do curso seguinte.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Os primeiros días de clase repartirase entre o alumnado unha enquisa, onde se lle preguntará ademais dos seus datos persoais e expectativas, os

estudos e traballos previos relacionados co módulo.

Ademais se lles plantexará a resolución de sinxelos exercicios matemáticos para detectar dificultades de partida.

Unha vez coñecida a situación de partida de cada alumno, en aqueles que se observen dificulatades intentarase establecer as medidas de reforzo

educativo, curricular, adaptación de recursos e materiais, etc. que necesite.

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

De ser preciso, realizaranse actividades específicas para aqueles alumnos/as que teñen dificultades para acadar algún dos resultados de

aprendizaxe.  O alumno/a elaborará as actividades que serán revisadas e, no seu caso, aclaradas na sesión que se fixa coa profesora.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Basearase nos seguintes apartados:

Educación ambiental: fará fincaé na importancia de cumprir as normas de reciclaxe.

Educación para a saúde: Recordando constantemente as normas posturis dun traballo administrativo.

Educación para a convivencia: A educación para a convivencia manifestarase nos traballos en grupo, que teñen lugar no modulo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visita ao centro loxístico de GADISA en Betanzos.

10.Outros apartados

10.1) ss

ss
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