ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA CURSO 2019/2020
Ciclo Medio de Coidados Auxiliares
de Enfermaría

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.

MÓDULO: TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMARÍA
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe

Criterios de avaliación

1º e 2º trimestre (ata o 4 de marzo)

Repaso:

CT1. Analiza–los procedementos técnicos necesarios e realiza–la hixiene dun paciente
CT2. Identificar e aplica-los procedementos técnicos adecuados para a recolleita de
excretas
CT3. Adapta–los protocolos de mobilización e traslado dun paciente
CT4. Axudar na deambulación dun paciente ou cliente segundo as súas necesidades
CT6. Realiza-la toma de constantes vitais e efectua-lo seu rexistro gráfico.
CT9. Valora-la influencia dos refugallos así como a importancia da súa correcta
eliminación para evitar a incidencia negativa no medio ambiente.
CT14. Aplicar técnicas de hidroterapia segundo o estado e necesidades do paciente
CT15. Colaborar na atención preoperatoria e postoperatoria do paciente
CT16. Analizar as técnicas de asistencia sanitaria de urxencia
CT17. Aplicar, utilizar e realiza–las técnicas necesarias dos coidados postmortem.
3º trimestre
CT5. Analizar e prepara–los procedementos técnicos necesarios para facilita–la
observación, exploración médica e coidados dun paciente ou cliente en función do
seu estado e condicións físicas tanto en atención hospitalaria como domiciliaria.
CT7. Identifica-las diferentes técnicas de administración de dietas que permitan
manter nos pacientes unha nutrición adecuada.
CT8. Administra-la alimentación a un paciente cliente a través dunha sonda.

Técnicas de hixiene e aseo do paciente: Axuda en ducha e aseo, Colocación de cuña e botella
Realizar cambios pañal, Axuda no vestido e peiteado, Coidados da pel
Posicións corporais. Técnicas de mobilización, traslado e axuda na deambulación
Actuación do TCAE na prevención e tratamento das úlceras por presión
Procedementos de medición de constantes nos que intervén o tcae, rexistros
Protocolos de actuación en distintas situacións

Ampliación
Recoñecemento e selección do instrumental necesario para as distintas técnicas
Fisioterapia da respiración, osixenoterapia e ventiloterapia
Coidados do paciente conectado a respirador, traqueotomizado
Sondaxe urinario: Tipos de sondas e procedementos. Coidados do paciente
Procedementos de alimentación e coidados do paciente con sonda nasogástrica ou
ostomizado. Enemas
Drenaxes

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
Análise dos traballos e produtos dos alumnos/as e das probas específicas para
cada tarefa

Avaliación

Instrumentos:
Resolución de fichas e traballos de investigación
Resumos, esquemas e probas específicas (telemáticas).

A nota calcularase na seguinte porcentaxe: 70% de aplicación de coñecementos,
30% presentación, actitude, puntualidade e participación
Terase en conta unha lista de cotexo de cada produto das actividades realizadas e
puntuarán sobre 10.
Cualificación final A cualificación da terceira avaliación será o resultado de dividir todas as notas por
o número de elas.
A nota obtida só poderá servir para subir a media da primeira e segunda
avaliación. No caso de ser menor que 5 non se terá en conta e se considerará
como nota da terceira (e final) a media da primeira e da segunda.
Proba extraordinaria de
setembro

Non aplica.
Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para as CT non superadas.

Alumnado de
materia
pendente
(con 1ª e/ou2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva de aquelas tarefas que estean
relacionadas co CA non superado e a realización dunha proba específica.

Ó alumno/a correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante
videochamada como apoio para unha aprendizaxe satisfactoria.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como
mínimo na parte da proba específica a realizar de forma telemática ou presencial (se fora
posible en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media (como
sucede no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de repaso e
ampliación feitas durante o terceiro trimestre .

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)
Tarefa da profesora: Elaboración de fichas para cada tarefa, descrición da misma
e envío dos materiais cos que traballar. Seguimento e orientación nas tarefas.
Clase por videoconferencia para remarcar os contidos fundamentais, posta en

común, comentarios e resolución de dúbidas

Actividades

Seguimento personalizado de estas tarefas e procesos con cada alumno/a.
Búsqueda de vídeos e material gráfico para maior comprensión dos contidos
prácticos relacionados
Contactar con profesionais en exercicio e preparar charlas técnicas de interese
para o desenvolvemento da profesión de tcae
Tarefa para o alumnado: conectarse á aula virtual, atender e consultar dúbidas,
elaboración dos traballos propostos
Actividades de carácter interdisciplinar: participación do alumnado nas
actividades técnicas deseñadas para este trimestre (todos os martes ás 12) a
través de videoconferencias con empresarios e profesionais do sector
Realizar as tarefas, resumos, esquemas, informes, etc e test de autoavaliación

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Uso de classroom de Google e videochamadas por Meet, Skype, wathasap en
pequeno grupo ou individual para tutoría, etc de xeito que lles permite verse,
recuperar a sensación de grupo e consultar dúbidas en tempo real.
O alumnado dispón de conexión a internet (de baixa velocidade en moitos casos e
con incidencias por tratarse do rural) e de dispositivos para poder seguir a
aprendizaxe de xeito virtual.

Materiais e recursos

Uso de Classroom de Google para a publicación, seguimento e avaliación de todas
as tarefas, e de Meet para poder desenvolver as clases a través de vídeo
conferencia.
Selección dos contidos mínimos das unidades correspondentes ao terceiro trimestre
Envío de material de apoio e consulta para as tarefas e para o seguimento das
correspondentes actividades virtuais.
Relación do material a consultar e/ou a usar en cada tarefa.

4 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

A comunicación das modificacións na programación e a información
contida neste documento farase nunha clase do módulo na semana
do 11 de maio. O obxectivo é motivar ao alumnado que non ten nada
suspenso na primeira nin na segunda avaliación (a maioría) e
fomentar que sigan conectados e aprendendo.
No caso de alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación non
superada ademais de participar na actividade anterior para a
información xeral, terei unha titoría individual para informar.
Publicación na páxina web do centro.

MÓDULO: HIXIENE NO MEDIO HOSPITALARIO
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
1º e 2º trimestre (ata o 4 de marzo)
CT2. Aplicar técnicas de limpeza e desinfección ós materiais e instrumentos utilizados
CT3. Esteriliza-los materiais e instrumentos sanitarios, realiza-los controis
CT5. Diferencia–los compoñentes da unidade do paciente e analiza–las condicións
hixiénico–sanitarias que debe cumprir
CT7. Selecciona-los medios e técnicas en función do tipo de mostra biolóxica a recoller
e aplicar a técnica de recolleita adecuada
CT8. Realizar e elimina-los refugallos clínicos segundo os protocolos establecidos.
3º trimestre
Contribuír na prevención de infeccións hospitalarias actuando sobre a transmisión de
enfermidades aplicando as medidas individuais e colectivas establecidas.
Utiliza–las medidas de illamento necesarias segundo a situación, estado e idade do
paciente.

Criterios de avaliación
Repaso:
Funcións do auxiliar en relación coa unidade do paciente
Recoñecer o Instrumental e aparatos básicos
Métodos de desinfección e de esterilización: recursos, procesos e función da auxiliar
Eliminacións do enfermo e variacións máis significativas
Recollida de mostras: Materiais necesarios e labor do TCAE
Clasificación dos residuos sanitarios e sistemas de recollida e tratamento
Ampliación
Recoñecer as fases das enfermidades transmisibles
Clasificar os factores determinantes do proceso infeccioso
Recoñecer os eslavóns da cadea epidemiolóxica e medidas preventivas
Diferenciar os tipos de inmunización
Diferenciar os tipos de illamento e os requisitos de cada un deles
Realizar correctamente as distintas técnicas de lavado de mans
Coñecer as EPI´s e o seu uso correcto

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
Análise dos traballos e produtos dos alumnos/as e das probas específicas para
cada tarefa

Avaliación

Instrumentos:
Resolución de fichas e traballos de investigación
Resumos, esquemas e probas específicas (telemáticas).

A nota calcularase na seguinte porcentaxe: 70% de aplicación de coñecementos,
30% presentación, actitude, puntualidade e participación
Terase en conta unha lista de cotexo de cada produto das actividades realizadas e
puntuarán sobre 10.
Cualificación final A cualificación da terceira avaliación será o resultado de dividir todas as notas por
o número de elas.
A nota obtida só poderá servir para subir a media da primeira e segunda
avaliación. No caso de ser menor que 5 non se terá en conta e se considerará
como nota da terceira (e final) a media da primeira e da segunda.
Proba extraordinaria de
setembro

Non aplica.
Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para os RA non superados.

Alumnado de
materia
pendente
(con 1ª e/ou2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva de aquelas tarefas que estean
relacionadas co CA non superado e a realización dunha proba específica.

Ó alumnado correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante
videochamada como apoio para unha aprendizaxe satisfactoria.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como
mínimo na parte da proba específica a realizar de forma telemática ou presencial (se fora
posible en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media (como
sucede no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de repaso e
ampliación feitas durante o terceiro trimestre .

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación)
Tarefa da profesora: Elaboración de fichas para cada tarefa, descrición da misma
e envío dos materiais cos que traballar. Seguimento e orientación nas tarefas.
Clase por videoconferencia para remarcar os contidos imprescindibles, posta en

común, comentarios e resolución de dúbidas

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Seguimento personalizado de estas tarefas e procesos con cada alumno/a.
Búsqueda de vídeos e material gráfico para maior comprensión dos contidos
prácticos relacionados
Contactar con profesionais en exercicio e preparar charlas técnicas de interese
para o desenvolvemento da profesión de tcae
Tarefa para o alumnado: conectarse á aula virtual, atender e consultar dúbidas,
elaboración dos traballos propostos
Actividades de carácter interdisciplinar: participación do alumnado nas
actividades técnicas deseñadas para este trimestre (todos os martes ás 12) a
través de videoconferencias con empresarios e profesionais do sector
Realizar as tarefas, resumos, esquemas, informes, etc e test de autoavaliación
Uso de classroom de Google e videochamadas por Meet, Skype, wathasap en
pequeno grupo ou individual para tutoría, etc de xeito que lles permite verse,
recuperar a sensación de grupo e consultar dúbidas en tempo real.
O alumnado dispón de conexión a internet (de baixa velocidade en moitos casos e
con incidencias por tratarse do rural) e de dispositivos para poder seguir a
aprendizaxe de xeito virtual.
Uso de Classroom de Google para a publicación, seguimento e avaliación de todas
as tarefas, e de Meet para poder desenvolver as clases a través de vídeo
conferencia.
Selección dos contidos mínimos das unidades correspondentes ao terceiro trimestre
Envío de material de apoio e consulta para as tarefas e para o seguimento das
correspondentes actividades virtuais.
Relación do material a consultar e/ou a usar en cada tarefa a realizar polo alumno/a

4 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

As indicacións iniciais foron comunicadas no seu momento nunha clase e
nunha circular as familias
Para a comunicación das modificacións na programación, e a información
contida neste documento, o procedemento vai ser o mesmo e farase na
clase do luns 11 de maio. O obxectivo é motivar ao alumnado que non ten
nada suspenso na primeira nin na segunda avaliación (a maioría) e fomentar
que sigan conectados e aprendendo.
No caso de alumnado con materia da 1ª e/ou 2ª avaliación non superada,
farase titoría individual.
Publicación na páxina web do centro.

MÓDULO: TÉCNICAS DE AXUDA ODONTOLÓXICA E ESTOMATOLÓXICA
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1º e 2º trimestre

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
Criterios de avaliación
Repaso

RA1. Identica-los diferentes tipos de materiais dentais segundo o seu uso específico.
RA2. Analiza-los procedementos técnicos necesarios para a preparación e
conservación de materiais dentais que permitan a utilización ou aplicación directa
polo facultativo.
RA4. Identifica-lo instrumental dental e realiza-la súa preparación, limpeza,
desinfección e esterilización.

CA. Manexar materiais dentais para técnicas específicas en odontoloxía conservadora,
endodoncia, exodoncias, ciruxía e prótesis.

CA. Preparar materiais dentais específicos para obturacións, endodoncias e prótesis, e a súa
posterior conservación.
CA. Aplicar protocolos específicos para a limpeza, desinfección e esterilización de
instrumentais dentais previo recoñemento e clasificación de ditos instrumentos.

3º trimestre

Ampliación

RA5. Clasifica-los distintos tipos de anestésicos utilizados en odontoloxía e describi-lo
protocolo a seguir segundo o tipo de paciente.

CA. Identificar os diferentes tipos de anestésicos dentais e preparar a bandexa de anestesia.

RA6. Executa-las técnicas de prestación de apoio ó facultativo durante a actuación
bucodental segundo as instruccións recibidas.

RA8. Prepara-lo material e coloca-lo paciente para a realiza-la técnica radiográfica
segundo o tipo de exploración así como coñece-las normas de protección radiolóxica
e utiliza –los elementos de radioprotección.

CA. Aplicar protocolos de actuación da TCAE en técnicas de odontoloxía conservadora,
endodoncia, exodoncias e colocación de prótesis.

CA. Recoñecer as diferentes técnicas radiográficas e asocialas coas normas de protección,
elementos de protección e colocación do paciente.

2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Análise dos protocolos de preparación de materias e instrumentais nas diferentes
técnicas odontolóxicas así como o protocolo de actuación da auxiliar dental
nestas tratamentos dentais. así como a resolución de exercicios relacionados con
esta materia. Estes procedementos adecúanse as adaptacións metodolóxicas
realizadas no terceiro trimestre.

Avaliación

Instrumentos:
Resolución de exercicios comprensión – relación e test.
Elaboración de protocolos de preparación de materiais dentais e instrumentos
segundo a técnica odontolóxica.
Deseño de protocolos de actuación do auxiliar dental segundo a técnica
odontolóxica.
Investigación, resumo e informe.

As actividades de protocolos de actuación e preparación de materiais, traballos
de investigación, resolución de exercicios, test e problemas puntuarán sobre 10, e
calculase na seguinte porcentaxe: 80% de aplicación de coñecementos, 20%
presentación, ortografía e puntualidade.
Cualificación final A cualificación da terceira avaliación será o resultado de dividir todas as notas por
o número de elas.
A nota obtida só poderá servir para subir a media da primeira e segunda
avaliación. No caso de ser menor que 5 non se terá en conta e se considerará
como nota da terceira (e final) a media da primeira e da segunda.
Proba extraordinaria de
setembro

Non se aplica
Criterios de avaliación:
Análise das tarefas que se lle mandan cada quince días dende a suspensión da
actividade presencial e a realización dunha proba oral específica correspondente
os RA non superados.

Alumnado de
materia
pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
A realización das tarefas e a avaliación positiva das mesmas ademais da realización
dunha proba oral específica.
O alumnado con materia pendente dispoñerá de titorías individuais mediante
videochamada para esclarecer dubidas , obter conceptos claros é comprobar a
aprendizaxe.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como
mínimo na parte da proba específica a realizar de forma telemática e oral ou, se fora
posible en xuño, de forma presencial e escrita.
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media (como
sucede no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de repaso e
ampliación feitas durante o terceiro trimestre .

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)
Exercicios de comprensión e resolución de test relacionados con cada un dos
criterios de avaliación tanto de repaso como de ampliación utilizando o libro de
texto e material audiovisual elaborado por profesionais do sector dental.
Busca en Internet para elaborar traballos de investigación relacionados cos
materiais dentais, as súas características, prezos, protocolos de limpeza, etc.
Presentación de protocolos de preparación de instrumentais dentais e de
actuación da auxiliar dental segundo o tratamento dental a executar.

Actividades

Visualización de vídeos relacionados cos diferentes tratamentos dentais para o
estudio de instrumentais utilizados e percibir o papel do auxiliar dental en ditos
procedementos e resolución dun cuestionario asociado ao contido do vídeo.
Tarefas específicas para a distinción de instrumentais dentais e debuxo das partes
activas de ditos instrumentos.
Participación en actividades de carácter interdisciplinar a través de
videoconferencias con profesionais do sector sanitario e asistencial. Estas
actividades técnicas son semanais e foron adaptadas ás circunstancias
excepcionais deste trimestre.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía empregada para o desenrolo das catro clases semanais correspondente
a este módulo foi a través de classroom de Google, concretamente para tres clases
das catro semanais.
A cuarta clase é por medio de videochamada para aclarar conceptos, presentar
temas, esclarecer dúbidas, expoñer dificultades, reforzar ideas claras, motivar ó grupo
para non perder o afán de aprender nestas circunstancias excepcionais.
Todo o alumnado dispón de conexión a internet e de dispositivos para poder seguir a
aprendizaxe de xeito virtual. Presentase incidencias por baixa velocidade, por
problemas co servidor e outros problemas técnicos ó tratarse do rural, pero coa boa
disposición do alumnado e a motivación do equipo docente vaise superando as
incidencias.
Engadir a esta metodoloxía, un seguimento personalizado na resolución das distintas
actividades mediante aula virtual e/ ou correo electrónico.
Uso de Classroom de Google para a publicación das actividades e enlaces ó material
audiovisual, instruccións para a elaboración das distintas tarefas, para o seguimento e
avaliación das mesmas.
Vídeos de canles Youtube realizados por profesionais dentais.

Materiais e recursos
Actividades dixitais da plataforma Blinklearning relacionadas con instrumentais
dentais.
Documentos elaborados polo Colexio Oficial de Odontólogos no que se recolle as
instruccións para as consultas dentais nesta situación de crise sanitaria.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

Cada unha das novidades acerca do procedemento de traballo,
instruccións da Consellería de Educación que implican algunha
modificación na programación (como a recollida neste documento) foi
tratada por videochamada grupal e de xeito privado en caso de dúbida
ou dalgunha aclaración persoal. Estas mesmas novas foron sempre
comunicadas ás familias do alumnado menor de idade.

Publicación na páxina web do centro.

MÓDULO: PROMOCIÓN DA SAÚDE E APOIO PSICOLÓXICO Ó PACIENTE
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
1º e 2º trimestre
RA1. Explica-lo proceso de saúde e a súa relación co ambiente físico, biolóxico e social
para coñece-los factores que poidan incidir negativamente no paciente e as formas
de corrección.
RA3. Explica-los aspectos xerais das teorías psicolóxicas existentes sobre a formación
e desenvolvemento da personalidade para comprende-las distintas reaccións das
persoas.
RA4. Explicar que é a ansiedade, enumera-las súas causas etiolóxicas e precisa-los
factores que a poden xerar durante a estadía do paciente no hospital ou consulta,
ademais de indica-las medidas destinadas a evitala ou diminuíla.

Criterios de avaliación
Repaso
CA. Identificar as diferentes formas de expresión de síntomas e signos tendo sempre en
conta a observación do paciente para ver de que xeito contribúen os factores biolóxicos,
psicolóxicos e sociais.
CA. Diferenciar os diferentes tipos de personalidade analizando as súas características tendo
en conta as peculiaridades de cada etapa, as características individuais das persoas, os
mecanismos de defensa e os posibles trastornos.
CA. Manexar técnicas e protocolos de actuación por parte da TCAE para diminuí-la ansiedade
do enfermo, dos familiares e do persoal sanitario. Diferenciar cadros de ansiedade e
trastornos derivados para mellorar a posto en práctica das medidas a tomar.

3º trimestre

Ampliación

RA6. Afrontar diversas situacións de relación con pacientes con características
fisiopatolóxicas peculiares ou de patoloxía especial aplicando as pautas de conducta
indicadas en cada caso.

CA. Utilizar técnicas conductuais que favorezan a relación interpersoal en situacións especiais
con pacientes oncolóxicos, enfermos con SIDA, pacientes crónicos e enfermos terminais .

RA7. Prestar apoio psicolóxico adecuado tanto ós pacientes como ós seus familiares e
CA. Aplicar técnicas concretas de apoio psicolóxico ós enfermos en situacións especiais ou os
achegados, comprendendo a importancia desta acción para mellora-la relación
seus familiares, para mellora-las súas condicións de vida, benestar psíquico e o seu ámbito
paciente-sanitario e o benestar psíquico do propio enfermo e o seu contorno afectivo.
afectivo.
RA8. Respecta-las “concepcións de defensa” que sobre o propio estado de saúde se
forman as persoas en estado crítico ou terminal.

CA. Recoñecer os aspectos psicolóxicos do enfermo terminal , incluíndo tamén os aspectos
psicolóxicos do paciente neno, adolescente, adulto con patoloxía crónica e oncolóxica.

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
Análise dos protocolos de actuación da TCAE en cadros de ansiedade dos pacientes, as
técnicas de apoio psicolóxico para enfermos en situacións especiais así como a resolución
de exercicios relacionados con esta materia. Estes procedementos adecúanse ás
adaptacións metodolóxicas realizadas no terceiro trimestre.

Avaliación

Cualificación final

Proba extraordinaria de
setembro

Instrumentos:
Resolución de exercicios de comprensión - relación e test.
Deseño de técnicas de apoio psicolóxico para aplicar a enfermos en situacións especiais así
como para as súas familias.
Resolución de casos prácticos relacionados ca identificación de trastornos de personalidade
e outros trastornos mentais.
Elaboración de protocolos de actuación para diminuí-la ansiedade do paciente e dos
familiares.
Investigación, resumo e informe.
As actividades de protocolos de actuación, técnicas de apoio psicolóxico, traballos de
investigación, resolución de casos prácticos, de exercicios e test puntuarán sobre 10, e
calculase na seguinte porcentaxe: 80% de aplicación de coñecementos, 20% presentación,
ortografía e puntualidade.
A cualificación da terceira avaliación será o resultado de dividir todas as notas por o número
de elas.
A nota obtida só poderá servir para subir a media da primeira e segunda avaliación. No caso
de ser menor que 5 non se terá en conta e se considerará como nota da terceira (e final) a
media da primeira e da segunda.
Non se aplica
Criterios de avaliación:
Análise das tarefas que se lle mandan cada quince días dende a suspensión da actividade
presencial e a realización dunha proba oral específica correspondente os RA non superados.

Alumnado de
materia pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
A realización das tarefas e a avaliación positiva das mesmas ademais da realización dunha proba oral
específica.
O alumnado con materia pendente dispoñerá de titorías individuais mediante videochamada para
esclarecer dubidas , obter conceptos claros é comprobar a aprendizaxe.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como mínimo na parte
da proba oral específica a realizar de forma telemática ou presencial (se fora posible en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da avaliación
recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media (como sucede no resto de
alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de repaso e
ampliación feitas durante o terceiro trimestre .

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades

Exercicios de comprensión e resolución de test relacionados con cada un dos
criterios de avaliación tanto de repaso como de ampliación utilizando o libro de
texto e material audiovisual elaborado por profesionais do sector da saúde
mental.
Busca en Internet para elaborar traballos de investigación relacionados con
enfermidades mentais e as súas características, promoción da saúde mental,
prevención de drogodependencias, situación actual da pandemia do
Coronavirus.
Resolución de casos prácticos relacionados con trastornos mentais e de
personalidade.
Presentación de protocolos de actuación da auxiliar dentro do equipo de
enfermaría no seguimento de certas enfermidades crónicas como la
hipertensión, obesidade, drogodependencias, cancro, e cadro de ansiedade
derivados por distintas causas.
Visualización de vídeos relacionados cos diferentes tratamentos dentais para o
estudio de instrumentais utilizados e percibir o papel do auxiliar dental en ditos
procedementos e resolución dun cuestionario asociado ao contido do vídeo.
Realización de actividades dixitais da plataforma Blinklearning relacionados cos
procesos crónicos e patoloxía oncolóxica .
Participación en actividades de carácter interdisciplinar a través de
videoconferencias con profesionais do sector sanitario e asistencial. Estas
actividades técnicas son semanais e foron adaptadas ás circunstancias
excepcionais deste trimestre.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía empregada para o desenvolvemento das catro clases semanais
correspondente a este módulo foi a través de classroom de Google, concretamente
para tres clases das catro semanais.
A cuarta clase é por medio de videochamada para aclarar conceptos, presentar
temas, esclarecer dúbidas, expoñer dificultades, reforzar ideas claras, motivar ó
grupo para non perder o afán de aprender nestas circunstancias excepcionais.
Todo o alumnado dispón de conexión a internet para poder seguir a aprendizaxe de
xeito virtual tanto sexa nun ordenador como dispositivo móbil. Presentase
incidencias por falta de conexión, por baixa velocidade, por problemas co servidor e
outros problemas técnicos ó tratarse do rural pero coa boa disposición do alumnado
e a motivación do equipo docente vaise superando as incidencias.
Engadir a esta metodoloxía, un seguimento personalizado na resolución das
distintas actividades mediante a aula virtual e o correo electrónico.

Materiais e recursos

Uso de Classroom de Google para a publicación das actividades e enlaces ó material
audiovisual, instruccións para a elaboración das distintas tarefas, para o seguimento
e avaliación das mesmas.
Vídeos de canles Youtube realizados por profesionais da saúde mental e doutras
áreas da Medicina.
Actividades dixitais da plataforma Blinklearning relacionadas con procesos crónicos e
patoloxía oncolóxica.
Artigos da plataforma dixital galega Psicomas para a profundización de temas de
actualidade relacionados ca saúde mental, a incidencia do estado de confinamento na
psicoloxía das persoas e en concretos nos maiores.

4 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

Cada unha das novidades acerca do procedemento de traballo, instruccións
da Consellería de Educación que implica algunha modificación na
programación (como esta mesma sobre a modificación da programación da
terceira avaliación) foi tratada por videochamada grupal e de xeito
individual en caso de dúbida ou dalgunha aclaración persoal. Estas mesmas
novas foron sempre comunicadas ás familias do alumnado menor de idade.
Publicación na páxina web do centro.

MÓDULO: OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS E DOCUMENTACIÓN SANITARIA
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
1ª e 2ª avaliación
Identificar diferentes tipos de servizos ou de institucións sanitarias estatais e da
Comunidade Autónoma Galega e diferenciar os distintos niveis de asistencia que
ofrece.
Identificar os diferentes tipos de documentación clínica e relacionalos coas súas
aplicacións segundo os protocolos establecidos.
Deseñar, cubrir e tramitar documentos clínicos aplicando medios informáticos
específicos. Aplicar procedementos que garanten a seguridade, integridade,
dispoñibilidade e confidencialidade da información almacenada.
Cubrir e tramitar documentos non clínicos aplicando medios, se é o caso,
informáticos específicos dos servizos sanitarios.
Elaborar presupostos e facturas detalladas de intervencións ou actos sanitarios,
relacionando o tipo de acto sanitario coa tarifa e tendo en conta as normas de
funcionamento definidas.
3ª avaliación

Criterios de avaliación
1ª e 2ª avaliación - Repaso
Diferenciáronse os conceptos de saúde pública e comunitaria, identificáronse os principais
indicadores de saúde.
Conseguiuse unha visión global e integrada do sistema sanitario nos seus aspectos
organizativos, funcionais, sociais e administrativos.
Identificouse a regulación oficial do auxiliar de enfermaría
Diferenciáronse as funcións do técnico en coidados auxiliares de enfermaría.
Analizáronse documentos clínicos e aplicáronse medios informáticos específicos para o
análise e a elaboración de modelos.
Aplicáronse procedementos que garanten a seguridade, integridade, dispoñibilidade e
confidencialidade da información almacenada
Identificouse e analizouse documentación non clínica.
Participouse na tramitación de documentos non clínicos aplicando medios informáticos
específicos dos servizos sanitarios.
Participouse na tramitación de documentación de compra-venta
3ª avaliación - Ampliación

Realizar a recepción de material en institucións sanitarias e aplicar técnicas de
almacenamento respectando as normas de seguridade e hixiene.

Comprendéronse as funcións do almacén sanitario e identificou a documentación que se
utiliza nel.
Comprendéronse as técnicas de almacenamento e as respectivas normas de seguridade e
hixiene.

Traballar coa versión demo do programa informático para a xestión clínica Axon

Aplicáronse procedementos que garanten a seguridade, integridade, dispoñibilidade e
confidencialidade da información almacenada
Déronse de alta profesionais e pacientes, citouse e rexistráronse os datos cumprindo as
normas establecidas en cada consulta.

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
Análise das tarefas entregadas polo alumnado na aula virtual
Análise das probas específicas.

Avaliación

Instrumentos:
Resolución dos exercicios propostos do libro de texto nas UD correspondentes ó terceiro
trimestre (UD. 7, 8 e 9) aplicando o exposto nas clases por videochamada.
Mapa conceptual ou esquema dos contidos teóricos de cada RA da terceira avaliación.
Probas obxectivas específicas (telemáticas) das UD 7 e 8 (unha por cada UD)

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
No caso de esquemas, mapas conceptuais e resolución de exercicios terase en conta a
lista de cotexo e puntuará cada tarefa sobre 10. Esta nota fará media coa nota media das
probas obxectivas das UD 7 e 8
A nota obtida só poderá servir para subir a media da primeira e segunda avaliación. No
caso de ser menor que 5 non se terá en conta e se considerará como nota da terceira (e
final) a media da primeira e da segunda.

Proba extraordinaria de
setembro

Non aplica.
Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para os RA non superados.

Alumnado de
materia
pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva de aquelas tarefas que estean
relacionadas co CA non superado ( 40% da nota) e a realización dunha proba específica
(60% da nota).
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Mapa conceptual ou esquema dos contidos teóricos mínimos de cada RA non superado.
Proba específica a realizar de forma telemática ou presencial (se fora posible en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media (como
sucede no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de repaso e
ampliación feitas durante o terceiro trimestre .

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)
Tendo en conta que a grande maioría do alumnado superou con aproveitamento
a primeira e segunda avaliación e que o ciclo de Coidados Auxiliares de
Enfermaría é de 1400 horas (un curso académico mais a FCT) as maioría das
actividades da terceira avaliación están a ser de ampliación e correspóndense
cos contidos mínimos do terceiro trimestre.
Tarefa da profesora:
Clase por videoconferencia para remarcar os contidos imprescindibles, posta en

Actividades

común, comentarios e resolución de dúbidas.
Elaboración de fichas para os exercicios propostos e tarefas, descrición das
mismas. Seguimento e orientación nas tarefas.
Tarefa para o alumnado: participación na clase virtual, consulta de dúbidas e
elaboración das tarefas e dos exercicios correspondentes.
Actividades de carácter interdisciplinar: participación do alumnado nas
actividades técnicas deseñadas para este trimestre a través de videoconferencias
con profesionais do sector sanitario.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Uso de classroom de Google e videochamadas por Meet, de xeito que lles permite
verse, recuperar a sensación de grupo e consultar dúbidas en tempo real.
O alumnado dispón de portátil e de conexión a internet (de baixa velocidade en
moitos casos e con incidencias por tratarse do rural).
Vídeos titoríais elaborados coa ferramenta Zoom sobre as partes tanto teóricas
como prácticas (facilitan poder consultar en calquera momento a información para
poder realizar as tarefas).
Uso de Classroom de Google para a publicación, seguimento e avaliación de todas
as tarefas, e de Meet para poder desenvolver as clases a través de vídeo
conferencia.
Selección dos contidos mínimos correspondente ao terceiro trimestre como material
de consulta para as tarefas e para o seguimento das correspondentes clases virtuais.

4 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

A comunicación das modificacións na programación, e a
información contida neste documento, farase nunha clase na
semana do 11 de maio. O obxectivo é motivar ao alumnado que
non ten nada suspenso na primeira nin na segunda avaliación (a
gran maioría) e fomentar que sigan conectados/as e aprendendo.
No caso de alumnado con materia da 1ª e/ou 2ª avaliación non
superada, tratarase o tema nunha titoría individual, lembrando as
tarefas e as probas a desenvolver.

Publicación na páxina web do centro.

MÓDULO: FOL
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe (Capacidades terminais para LOXSE)

Criterios de avaliación (Contidos en LOXSE)

1º e 2º trimestre (ata o 4 de marzo)
Capacidades terminais elementais:
-Analizar as situacións de risco máis habituais no ámbito laboral que poidan afecta-la saúde.
-Aplicar, no ámbito laboral, as medidas de protección e prevención que correspondan ás situacións de riscos existentes.
-Analizar as actuacións a seguir no caso de accidentes de traballo.
-Aplicar as medidas sanitarias básicas inmediatas no lugar do accidente en situacións simuladas.
-Analizar os dereitos e obrigas que se derivan das relacións laborais.
3º trimestre

Capacidades terminais elementais:
-Analizar as formas e procedementos de inserción na realidade laboral
como traballador por conta propia ou por conta allea.
-Analizar as propias capacidades e intereses así como os itinerarios
profesionais máis idóneos.
-Identificar o proceso para unha boa orientación e integración do
traballador na empresa.
-Identificar as ofertas de traballo no sector produtivo referido ós seus
intereses.
-Describir o sistema de protección social.
-Analizar a evolución socio-económica do sector produtivo na Comunidade
Autónoma de Galicia

Ampliación
Contidos:
-Aplicación da normativa da Seguridade Social en cada caso concreto.
-Elaboración do currículum vitae e actividades complementarias deste.
-Identificación e definición de actividades profesionais.
-Localización de institucións formativas, investigación e temporalización dos seus plans de
estudios.
-Análise dunha empresa do sector.
-Comparación e clasificación das distintas empresas do sector.
-Órganos de representación dos traballadores.
-Conflictos colectivos.
-Seguridade Social e outras prestacións.
-A autoorientación profesional.
-O proceso da busca de emprego. Fontes de información e emprego.
-Traballo asalariado, na Administración e por conta propia. A empresa social.
-Análise e avaliación do propio potencial profesional e dos intereses persoais.
-Itinerarios formativos/profesionalizadores.
-Tipoloxía e funcionamento das empresas.
-Evolución socio-económica do sector.
-Situación e tendencia do mercado de traballo.
-Igualdade ante as diferencias socio-culturais e trato non discriminatorio en tódolos aspectos
inherentes á relación laboral.
-Toma de conciencia dos valores persoais.
-Actitude emprendedora e creativa para adaptarse ás propias necesidades e aspiracións.
-Preocupación polo mantemento da ética profesional.

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
Para as capacidades terminais elementais pendentes: Análise das producións dos
alumnos/as e das probas específicas.
Instrumentos:

Avaliación

Cualificación final

Proba extraordinaria de
setembro

Para as capacidades terminais elementais pendentes: Lista de cotexo das tarefas
entregadas telemáticamente e participación nas videoconferencias.

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación final non será desfavorecedora en canto aos contidos dados dende o 13 de
marzo.
Para o caso da terceira avaliación:
No caso de produtos finais, esquemas, mapas conceptuais, resumos, resolución de
exercicios e problemas terase un conta a lista de cotexo e puntuarán sobre 10.
A cualificación da terceira avaliación será o resultado de dividir todas as notas das tarefas
entregadas e da participación nas videoconferencias entre o número das mesmas.
A cualificación obtida na terceira avaliación só poderá servir para subir a media da
primeira e segunda avaliación. No caso de ser menor que 5 non se terá en conta e
considerarase como cualificación da terceira (e final) a media da primeira e da segunda
avaliación.
Non aplica.

Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para as capacidades terminais
elementais non superadas.

Alumnado de
materia
pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva de aquelas tarefas que estean
relacionadas co CA non superado e a realización dunha proba específica.

Ó alumno/a correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante
videochamada como apoio para unha aprendizaxe satisfactoria.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como
mínimo na parte da proba específica a realizar de forma telemática ou presencial (se
fora posible en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media (como
sucede no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de repaso e
ampliación feitas durante o terceiro trimestre .

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades

Actividades de ampliación
Tarefa da docente:
- Elaboración de tutoriais sobre o manexo da aula virtual, descarga e manexo
de aplicacións para videochamadas e videoconferencias (na primeira semana
de confinamento).
- Seguemento persoalizado das tarefas e procesos con cada alumno/a.
Clases por videochamada para os contidos teóricos.
Deseño das actividades de investigación e repaso, seguindo a bibliografía
proposta.
- Preparación de actividades de carácter interdisciplinar: participación do
alumnado nas actividades técnicas deseñadas para este trimestre (todos os
martes ás 12) a través de videoconferencias con empresarios e profesionais
da sanidade.
- Corrección das tarefas.
Tarefas do alumnado:
Conectarse á aula virtual no horario previsto.
Conectarse ás videoconferencias sempre que lle sexa posible.
Atender e consultar dúbidas.
Elaboración das tarefas propostas.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Na primeira semana, titorización individual de este proceso para asegurar a
conectividade, dispoñibilidade de ferramentas que facilitasen tanto o uso da aula
virtual como o contacto coa docente e entre eles.
Os alumnos/as dispoñen de conexión a internet (de baixa velocidade en moitos
casos e con incidencias por tratarse do rural) e de dispositivos para poder seguir a
aprendizaxe de xeito virtual.
Uso da aplicación Classroom de Google, de xeito que unha horas é por
videochamadas o que lles permite verse, recuperar a sensación de grupo e
consultar dúbidas en tempo real. Na outra hora realízanse tarefas de repaso dos
contidos vistos durante a semana.
Uso de Classroom de Google para a publicación, seguimento e avaliación de todas
as tarefas.
- Uso de Google Meet para poder desenvolver as clases a través de
vídeoconferencia.
- Libro de texto proposto.
- Visualización de videos.
- Correo electrónico.
- Equipo informático persoal e conexión a internet de alta velocidade.

4 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

A comunicación das modificacións na programación e a información contida
neste documento farase nunha clase do módulo na semana do 11 de maio.
O obxectivo é motivar ao alumnado que non ten nada suspenso na primeira
nin na segunda avaliación (a maioría) e fomentar que sigan conectados e
aprendendo.
No caso de alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación non superada
ademais de participar na actividade anterior para a información xeral, terei
unha titoría individual.
Publicación na páxina web do centro.

MÓDULO: RELACIÓNS NO EQUIPO DE TRABALLO (RET)
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe (Capacidades terminais para LOXSE)

Criterios de avaliación (Contidos en LOXSE)

1º e 2º trimestre (ata o 4 de marzo)

Capacidades terminais elementais:
-Describir as diferentes vías e sentidos da comunicación no ámbito laboral que permitan recibir e transmitir instruccións e información.
-Utilizar de maneira eficaz as técnicas de comunicación orais e escritas.
-Analizar as relacións humanas en xeral e as relacións humanas no ámbito laboral ou relacións laborais en particular.
-Analizar os conflictos e resolver, no ámbito das súas competencias, problemas que se orixinan no contorno dun grupo de traballo.
-Integrarse nun equipo de traballo unificando e coordinando as necesidades do grupo nuns obxectivos, políticas e/ou directrices predeterminadas.
-Participar e/ou moderar reunións, colaborando activamente ou conseguindo a colaboración dos participantes.

3º trimestre

Ampliación
Contidos:

Capacidades terminais elementais:
-Impulsar o proceso de motivación e analiza-la súa influencia no clima laboral.

-Analizar a actitude humana ante o traballo.
-Detectar o proceso de motivación tomando exemplos da realidade.
-Identificación das diferencias entre as principais teorías sobre a motivación.
-Distinguir os factores que contribúen á creación dun clima laboral positivo dos que xerarían
un clima laboral negativo.
-Concepto de motivación.
-Principais teorías da motivación.
-O clima laboral.
-O clima laboral e a súa influencia na produtividade da empresa.
-Recoñecemento da influencia da motivación no desenvolvemento profesional.
-Interese pola problemática que pode suscita-la falta de motivación e interese no traballo.
-Responsabilidade ante os prexuízos existentes acerca das actividades humanas no mundo
laboral.
-Sensibilización ante a necesidade da utilizar sistemas creativos e humanos no contorno de
traballo.

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
Para as capacidades terminais elementais pendentes: Análise das producións dos
alumnos/as e das probas específicas.

Instrumentos:

Avaliación

Cualificación
final

Proba extraordinaria de
setembro

Para as capacidades terminais elementais pendentes: Lista de cotexo das tarefas
entregadas telemáticamente e participación nas videoconferencias.

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación final non será desfavorecedora en canto aos contidos dados dende o
13 de marzo.
Para o caso da terceira avaliación:
No caso de produtos finais, esquemas, mapas conceptuais, resumos, resolución de
exercicios e problemas terase un conta a lista de cotexo e puntuarán sobre 10.
A cualificación da terceira avaliación será o resultado de dividir todas as notas das
tarefas entregadas e da participación nas videoconferencias entre o número das
mesmas.
A cualificación obtida na terceira avaliación só poderá servir para subir a media da
primeira e segunda avaliación. No caso de ser menor que 5 non se terá en conta e
considerarase como cualificación da terceira (e final) a media da primeira e da
segunda avaliación.
Non aplica.

Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para as capacidades terminais
elementais non superadas.

Alumnado de
materia
pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva de aquelas tarefas que estean
relacionadas co CA non superado e a realización dunha proba específica.
Ó alumnado correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante
videochamada como apoio para unha aprendizaxe satisfactoria.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como
mínimo na parte da proba específica a realizar de forma telemática ou presencial
(se fora posible en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media
(como sucede no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de
repaso e ampliación feitas durante o terceiro trimestre .

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Actividades de ampliación
Tarefa da docente:
- Elaboración de tutoriais sobre o manexo da aula virtual, descarga e
manexo de aplicacións para videochamadas e videoconferencias (na
primeira semana de confinamento).
- Seguemento persoalizado das tarefas e procesos con cada alumno/a.
Clases por videochamada para os contidos teóricos.
Deseño das actividades de investigación e repaso, seguindo a
bibliografía proposta.
- Preparación de actividades de carácter interdisciplinar: participación
do alumnado nas actividades técnicas deseñadas para este trimestre
(todos os martes ás 12) a través de videoconferencias con empresarios
e profesionais da sanidade.
- Corrección das tarefas.
Tarefas do alumnado:
Conectarse á aula virtual no horario previsto.
Conectarse ás videoconferencias sempre que lle sexa posible.
Atender e consultar dúbidas.
Elaboración das tarefas propostas.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Na primeira semana, titorización individual de este proceso para asegurar a
conectividade, dispoñibilidade de ferramentas que facilitasen tanto o uso da
aula virtual como o contacto coa docente e entre eles.
Os alumnos/as dispoñen de conexión a internet (de baixa velocidade en
moitos casos e con incidencias por tratarse do rural) e de dispositivos para
poder seguir a aprendizaxe de xeito virtual.
Uso da aplicación Classroom de Google, de xeito que unha das dúas horas son
por videochamadas o que lles permite verse, recuperar a sensación de grupo
e consultar dúbidas en tempo real. Na outra hora realízanse tarefas de repaso
dos contidos vistos durante a semana.

Materiais e recursos

Uso de Classroom de Google para a publicación, seguimento e avaliación de
todas as tarefas.
- Uso de Google Meet para poder desenvolver as clases a través de
vídeoconferencia.
- Libro de texto proposto.
- Visualización de videos.
- Correo electrónico.
- Equipo informático persoal e conexión a internet de alta velocidade.

4 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

A comunicación das modificacións na programación e a información
contida neste documento farase nunha clase do módulo na semana do
11 de maio. O obxectivo é motivar ao alumnado que non ten nada
suspenso na primeira nin na segunda avaliación (a maioría) e fomentar
que sigan conectados e aprendendo.
No caso de alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación non
superada ademais de participar na actividade anterior para a
información xeral, terei unha titoría individual.

Publicación na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA CURSO 2019/2020

Ciclo Medio de Panadaría,
Repostaría e confeitaría

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.

MÓDULO: ELABORACIÓNS DE PANADARÍA E BOLERÍA
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe

Criterios de avaliación

UF 1 e UF2 no 1º e 2º trimestre (ata o 4 de marzo)
UF1
RA1. Pon a punto os equipamentos e as instalacións, e recoñece os dispositivos e o seu funcionamento
UF2
RA1. Obtén masas fermentables de produtos de panadaría e bolaría, e xustifica a súa composición
RA2. Forma pezas e relaciona as operacións co produto que se queira obter
RA4.Coce ou frite as pezas, e selecciona o tratamento térmico en función das características do produto final
.
UF1 no 3ºtrimestre

Repaso

UF1

CA1.1. Identificouse o funcionamento, a constitución e os dispositivos de seguridade da maquinaria e
RA1. Pon a punto os equipamentos e as instalacións, e recoñece os dispositivos e o seu dos equipamentos
funcionamento
UF2 no 3º trimestre

Repaso e ampliación
CA1.1. Recoñeceuse a documentación asociada ao proceso.
CA1.3. Relacionáronse os tipos de masas cos produtos que se desexe obter.

RA1. Obtén masas fermentables de produtos de panadaría e bolaría, e xustifica a súa CA1.4. Calculouse a cantidade necesaria de cada ingrediente da masa.
composición
CA1.5. Pesáronse e dosificáronse os ingredientes.
CA1.6. Controlouse o proceso de amasado para obter a masa.
CA2.1. Aplicóuselles repouso ás masas nas condicións de temperatura e humidade requiridas.
CA2.2. Dividíronse manualmente ou mecanicamente as masas de xeito que se asegure o tamaño das
pezas.
. RA2. Forma pezas e relaciona as operacións co produto que se queira obter

CA2.3. Amasáronse ou boleáronse as porcións de masa obtidas e aplicouse o repouso.
CA2.4. Déuselles forma ás pezas en función do produto para elaborar.
CA2.6. Colocáronse as unidades segundo o seu tamaño e a súa forma para a súa fermentación

RA3. Controla o proceso de fermentación e describe os seus fundamentos e as técnicas CA3.1. Describiuse o fundamento microbiolóxico do proceso de fermentación.
asociadas
CA3.2. Describiuse a influencia da temperatura e da humidade no proceso de fermentación.
CA4.1. Identificáronse os equipamentos de tratamento térmico (fornos e frixideiras).
CA4.2. Analizáronse os parámetros de control do proceso de forneado ou fritura, e a súa influencia
RA4. Coce ou frite as pezas, e selecciona o tratamento térmico en función das características do
sobre o produto final.
produto final
CA4.4. Cargouse ou alimentouse o forno ou a frixideira, e controlouse a cocción ou a fritura
UF3 3º trimestre

Ampliación
CA1.1. Describíronse os tipos de cremas, recheos e cubertas.
CA1.2. Enumeráronse os ingredientes necesarios para cada tipo de crema, baño ou recheo.

RA1. Elabora recheos e cubertas, con caracterización e aplicación das técnicas de elaboración

CA1.3. Explicouse o proceso de elaboración de cremas, recheos e cubertas.
CA1.4. Seleccionáronse e pesáronse os ingredientes en función do produto que se procure.
CA1.5. Aplicouse a secuencia de operacións de elaboración.
CA2.1. Describíronse os procedementos, as técnicas e os equipamentos para a composición de
produtos.
CA2.2. Preparáronse as cremas, os recheos e as cubertas.

RA2. Compón produtos finais e xustifica a súa presentación

CA2.3. Aplicouse a crema, o recheo e a cuberta na proporción acaída.
CA2.4. Fixáronse as condicións de conservación do produto para garantir a seguridade alimentaria

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
UF2(ampliación)
UF3(ampliación)
Análise dos esquemas e das respostas nos cuestionarios
Análise da ficha técnica e da descrición do proceso de elaboración de produtos realizados
polo alumnado na súa casa.

Avaliación

Cualificación final

Proba extraordinaria
de setembro

Instrumentos:
UF2( ampliación)
RA1, RA2, RA3,RA4: esquema dos procesos, ficha técnica, escandallos, traballos de
preguntas asociadas, exercicios prácticos de tres elaboracións na casa(masa nai natural,
receita de bolaría persoal, bolería hoxaldrada (fai croissants bicolor)
UF3 ( ampliación)
RA1: esquema e traballos de preguntas asociadas
RA2: exercicio práctico (compón unha bandexa de pastelaría salgada)
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación final non será desfavorecedora en canto aos contidos dados dende o 13 de
marzo.
Para o caso da terceira avaliación:
A cualificación da terceira avaliación será o resultado de dividir todas as notas das tarefas
entregadas e da participación nas videoconferencias entre o número das mesmas.
A nota obtida só poderá servir para subir a media da primeira e segunda avaliación. No
caso de ser menor que 5 non se terá en conta e se considerará como nota da terceira (e
final) a media da primeira e da segunda.
Non aplica.
Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para todos os RA non superados da UF1
e da UF2

Alumnado de
materia pendente
(con 1ª e/ou2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva de aquelas tarefas que estean
relacionadas co CA non superado e a realización dunha proba específica.
Ó alumno/a correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante videochamada
como apoio para unha aprendizaxe satisfactoria.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como
mínimo na parte da proba específica realizar de forma telemática ou presencial no
obrador(se fora posible en xuño).
Esta proba específica consistirá nun exame escrito de dita teoría e a realización dunha
proba práctica no obrador, que será unha elaboración de panadaría ou de bolería
seguindo os procesos de elaboración.
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media (como
sucede no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de repaso e
ampliación feitas durante o terceiro trimestre .

3

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e
sen
conectividade)

Materiais e
recursos

Actividades de repaso e ampliación
UF1.CA1.1
Tarefa da profesora
Teoría da fermentación controlada e o Iverpan(explicada en clase e pendente de traballar)(repaso)
Fotocopia do panel de control do Iverpan: numerados os debuxos e asociados a cada función.
Elaboro preguntas sobre o tema
Corrixo as preguntase os esquemas
Tarefa para o alumnado:
Elaborar un esquema do estudado e contestar preguntas.
UF2-(repaso e ampliación)RA1, RA2,RA3,RA4 COS SEUS CORESPONDENTES CA
Tarefa da profesora
Elaboro preguntas de repaso dos temas de panadería e tema de bolería
Vocabulario técnico(repaso e ampliación)
Teoría das levaduras e tipos de fermentacións na panadería(repaso e ampliación)
Explico as porcentaxes de ingredientes necesarios para elaborar bolería sinxela (ampliación)
Explico os diferentes tipos de masa madre(ampliación)
Video conferencia: enlace cun video de youtube(masa de croissant)(repaso)
Videoconferencia: elaboro eu masa de croissant bicolor e o vemos por videochamada (ampliación)
Elabora a túa receita persoal de bolería sinxela(repaso)
Videoconferencias: Masa de pan artesán(repaso), A panadería francesa e belga, A gastronomía alemá.A
esterilización dos envases para conservas(ampliación).
Corrixo as preguntas,os esquemas e os exercicios prácticos
Tarefa do alumnado:
Contestar as preguntas destes dous temas(envio das levaduras, da fermentación,da bolería,da
panadería e da masa madre), incluido o vocabulario técnico.
Cada alumno elabora a súa receita cos datos dados do tema de bolería ampliado( ficha técnica con
escandallo e fotos dos procesos).
Cada alumno/a elabora unha receita de masa de croissant bicolor(escandallo e fotos dos procesos)
Cada alumno/a elabora masa madre natural
Presentan informe de cada videoconferencia
UF3 - Actividades de ampliación.CA1.1,CA1.2,CA1.3,CA1.4,CA1.5
Tarefa da profesora:
Tema cremas, rechos e cubertas doces.( tema xa explicado).Elaboro cuestionario(repaso)
Explicación tema cremas e recheos salgados(ampliación) por videochamada
Tema pastelería salgada:explico as diferentes masa que admiten recho salado(repaso) Elaboro
cuestionario, corrixo cuestionarios, esquemas e exercicios prácticos
Tarefa do alumno/a:
Contestar os cuestionarios
Elaborar unha bandexa de produtos salgados feitos con diferentes masas e recheos
Actividades de carácter interdisciplinar: participación do alumnado nas actividades técnicas deseñadas
para este trimestre (todos os martes ás 12) a través de videoconferencias con empresarios e
profesionais do sector panadeiro.
A través da plataforma classroom de Google envío as tarefas os dous días que teño clases con eles, explico
en que consiste a tarefa e a data, hora de presentación das mesmas , solucionan dúbidas, demostración
dos procesos.
Seguemento na primeira semana do confinamento, de forma grupal e logo individual,para que se
familiarizaran coa aula virtual. Asegureime de que todos os alumnos/as poidesen conectarse e dispoñesen
de ferramentas que facilitasen tanto o uso da aula virtual como o contacto coa docente e entre eles.
Os 9 alumnos/as dispoñen de conexión a internet (de baixa velocidade en moitos casos e con incidencias
por tratarse do rural) e de dispositivos para poder seguir a aprendizaxe de xeito virtual.
Vídeos titoríais elaborados co meu móvil para as partes prácticasUF2
Videos de youtube tamen para as partes prácticas UF2
Uso de Classroom de Google para a publicación, seguimento e avaliación de todas as tarefas
Uso de Meet para poder desenvolver as clases a través de vídeo conferencia.
Correo electrónico
Relación do material a consultar e/ou a usar en cada tarefa a realizar polo alumno/a
Manual de apuntes, Ordenador, conexión a Internet.

4 Información e publicidade

Información ao alumnado e
ás familias

Publicidade

A comunicación das modificacións na programación e a información contida
neste documento farase nunha clase do módulo na semana do 11 de maio.
O obxectivo é motivar ao alumnado que non ten nada suspenso na primeira
nin na segunda avaliación (a maioría) e fomentar que sigan conectados e
aprendendo.
No caso de alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación non superada
ademais de participar na actividade anterior para a información xeral, terei
unha titoría individual para analizar o xa feito e recuperado e o que falta (de
ser o caso) coa correspondente temporalización das tarefas e de probas
virtuais (ou presenciais se fora posible).
Publicación na páxina web do centro.

MÓDULO: PROCESOS BÁSICOS DE PASTELARÍA E REPOSTARÍA
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
UF 1: 1º e 2º trimestre (ata o 4 de marzo)
RA1. Recoñecer os dispositivos éo seu funcionamento

RA2. Obtén as masa e pastas de múltiples aplicacións ,e xustifica a súa
composición

RA3. . Obtén xeropes, coberturas,recheos e outras elaboracións ,e describe as
técnicas de elaboración aplicadas

RA4. Recoñecer o produto tendo en conta a relación entre as elaboracións e as
características do produto final, así como valorar os criterios estéticos
UF 2: 3º trimestre
UF2
RA2- Obtén masas e pastas de múltiples aplicacións e xustifica a súa
composición

UF3
RA3. Obtén xaropes, coberturas, recheos e outras elaboracións, e describe as
técnicas de elaboración aplicadas.

Criterios de avaliación
Repaso:
CA1.1Coñecer a maquinaria básica: características, uso, anomalías e medidas correctivas
CA1.1.Interpretose a información contida nos documentos asociados a produción en relación cos
equipamentos para empregar
CA1.1Relacionar os tipos de masa cos produtos que se desexa obter
CA1.11Planificouse a carga do forno ,cocedoiro ,da frixideira ,do baño maría e doutros
equipamentos ,coas cantidades e coa frecuencia axeitadas para mellorar o proceso
CA2.5-Interpretouse a formula e función de cada ingrediente
CA2.6 Axustáronse as cantidades para cada produto os ingredientes e cantidades para elaborar
CA2.11- Obtivéronse as pezas con formas ,o peso e o volume axeitado
CA1.1 - Interpretouse a información contida nos documentos asociados á produción.
CA3.1 - Clasificáronse e caracterizáronse os tipos de recheos, cremas, baños, coberturas, etc., en
función das súas especificidades e das súas aplicacións.
CA3.2 - Caracterizáronse métodos, técnicas e procesos de obtención de cremas, recheos, baños...
CA3.4 - Identificouse a función de cada ingrediente.
CA3.5 - Axustouse a formulación para os produtos e as cantidades que cumpra elaborar.
CA3.8 - Seguiuse a secuencia de incorporación dos ingredientes.
CA3.9- Controlouse temperatura, fluidez, cocción, e montaxe ou consistencia de cada elaboración.
CA4.1 - Describíronse os principais elementos de decoración en pastelaría e repostaría
CA4.2 - Interpretouse a ficha técnica de fabricación para o acabamento do produto.
CA4.3 - Verificouse a dispoñibilidade dos elementos necesarios para a terminación do produto.

Ampliación
CA2.5 Interpretouse a fórmula e a función de cada ingrediente.
CA2.6 - Axustáronse para cada produto os ingredientes e a cantidade para elaborar.
CA2.8 - Controlouse temperatura, tempo e velocidade de amasado ou batido, o espesor e outros
parámetros de elaboración de masas e pastas, e aplicáronse as medidas correctoras necesarias.
CA1.1. Describíronse os tipos de cremas, recheos e cubertas.
CA1.2. Enumeráronse os ingredientes necesarios para cada tipo de crema, baño ou recheo.
CA1.3. Explicouse o proceso de elaboración de cremas, recheos e cubertas.
CA1.4.Seleccionáronse e pesáronse os ingredientes en función do produto que se procure.
CA1.5. Aplicouse a secuencia de operacións de elaboración.

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
Análise de traballos de investigación
Análise dos esquemas e das respostas nos cuestionarios
Análise da ficha técnica e da descrición do proceso de elaboración de
produtos realizados polo alumnado na súa casa.

Avaliación

Cualificación final

Proba extraordinaria de setembro

Instrumentos:
UF1 . Repaso
RA1. Preguntas tipo test .Preguntas a desenvolver
UF2. Repaso y ampliación
RA1. Esquemas , preguntas tipo test así coma preguntas a desenvolver
Elaboración na casa dunha tarta con recheo e cuberta .
Elaboración de marmeladas
UF3(repaso e ampliación)
RA1. Preguntas a desenvolver tipo test ,esquemas .
RA2. Elaboración de un semifrío de froitas
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
No caso de informes e de traballos de elaboración de produtos: 70% de
aplicación de coñecementos, 20% presentación e ortografía, 10% actitude
e puntualidade.
No caso de , resumos, resolución de exercicios e problemas terase un
conta a lista de cotexo e puntuarán sobre 10.
A cualificación da terceira avaliación será o resultado de dividir todas as
notas por o número de elas.
A nota obtida só poderá servir para subir a media da primeira e segunda
avaliación. No caso de ser menor que 5 non se terá en conta e se
considerará como nota da terceira (e final) a media da primeira e da
segunda.

Non aplica.
Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para os RA non
superados.

Alumnado de materia
pendente
(con 1ª e/ou 2ª avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva de aquelas tarefas que
estean relacionadas co CA non superado e a realización dunha proba
específica.
Ó alumno/a correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante
videochamada como apoio para unha aprendizaxe satisfactoria.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un
5 como mínimo na parte da proba específica a realizar de forma
telemática ou presencial (se fora posible en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a
nota da avaliación recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá
mellorar esa media (como sucede no resto de alumnado) ó ter en conta os
resultados das tarefas de repaso e ampliación feitas durante o terceiro
trimestre .

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)
Actividades de repaso
UF1- CA1.
Manual
Estudo da teoría de masas batidas e esponxadas .
Facer un pequeno esquema .
Fotocopias relacionadas con esa unidade formativa
UF2 .( repaso e ampliación)

Actividades

Clases por videconferencia para explicar os contidos teóricos de cremas frías e
quentes ,cremas a base de leite , cremas a base ovos
Tarefa para o alumno : esquemas da unidade formativa e preguntas tipo test
Videoconferencia para explicar os distintos tipos de biscoitos tales como
biscoitos de batidos mesturados, biscoitos batidos sinxelos ,biscoitos batidos
doble
Tarefa para o alumnado : Preguntas tipo tes e preguntas a desenvolver
Tarefa do alumno : Elaborar por parte do alumno a súa receita cos coñecementos
adquiridos , de cremas e recheos . Presentar fotos ou vídeo
Para este tipo de clase practica haberá un seguimento por medio de vídeo
chamada para as dubidas que vaian xurdindo
UF3. Video conferenvia explicación de marmeladas, xiropes e caramelos
para isto facilitaráselles os apuntes cadro de temperaturas do caramelo e como
se fai o atemperado do chocolate ,receitas relacionadas con estes contidos
Tarefa para o alumnado: Preguntas tipo test ,preguntas a desenvolver
O alumno elaborara una marmelada de froitas na súa casa
Para este tipo de clase practica haberá un seguimento por medio de vídeo
chamada para as dúbidas que vaian xurdindo .
Actividades de carácter interdisciplinar: participación do alumnado nas
actividades técnicas deseñadas para este trimestre (todos os martes e algún
xoves ás 12) a través de videoconferencias con empresarios e profesionais do
sector da panadaría e repostaría .

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Uso de classroom de Google para o envío das tarefas, supervisión e seguimento das
mesmas e avaliación..
Videochamadas para planificar o traballo ,explicación de tarefas ,solución de
dubidas e amosar procesos de elaboración.
A primeira semana do confinamneto púxenme en contacto cos alumnos/as para
asegurarme de que todos tiveran as ferramentas para poder seguir as clases
telemáticas. Todos dispoñían de conexión a internet e dispositivos aínda que con
algunhas dificultades de velocidade por tratarse do rural.

Materiais e recursos Vídeos de elaboración propia para mostrar os procesos de elaboración.

4 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

A comunicación das modificacións na programación e a información
contida neste documento farase nunha clase do módulo na semana do
11 de maio. O obxectivo é motivar ao alumnado que non ten nada
suspenso na primeira nin na segunda avaliación (a maioría) e fomentar
que sigan conectados e aprendendo.
No caso de alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación non
superada ademais de participar na actividade anterior para a
información xeral, terei unha titoría individual para analizar o xa feito e
recuperado e o que falta (de ser o caso) coa correspondente
temporalización das tarefas e de probas virtuais (ou presenciais se fora
posible en xuño).
Publicación na páxina web do centro.

MÓDULO: MATERIAS PRIMAS
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
UD 1 (12 sesións): O SECTOR DA PANADARÍA, PASTELARÍA E CONFEITARÍA. OS
EQUIPOS E INSTALACIÓNS
RA1. Caracteriza materias primas e auxiliares, e xustifica o seu emprego en función do
produto que se queira obter
RA4. Caracteriza os equipamentos e as instalacións de elaboración dos produtos de
panadaría, repostaría e confeitaría en relación coas súas aplicacións

Criterios de avaliación
Repaso:
CA1.1. Clasificáronse e caracterizáronse os tipos e as presentacións comerciais

CA4.1. Clasificáronse os tipos de equipamentos e maquinaria

UD 2 (55 sesións): MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES NA PANADARÍA, PASTELARÍA E
REPOSTARÍA E OS CONTROIS DE CALIDADE

RA1- Caracteriza materias primas e auxiliares, e xustifica o seu emprego en función do
produto que se queira obter

UD 2 (continuación)
RA1- Caracteriza materias primas e auxiliares, e xustifica o seu emprego en función do
produto que se queira obter
UD 7 (18 sesións): TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN EN PRODUTOS DE PANADARÍA,
PASTELARÍA E CONFEITARÍA

RA 5- Caracteriza os procesos de conservación e xustifica a súa necesidade ou
existencia

CA1.1 Clasificáronse e caracterizáronse os tipos e as presentación comerciais
CA1.2 Describíronse as características organolépticas e as propiedades físicas e químicas
básicas
CA1.3 Identificáronse e diferenciáronse as funcións que estas exercen nos produtos
CA1.4 Enumeráronse os parámetros de calidade e relacionáronse coa súa aptitude de uso
CA1.5 Describíronse as condicións de almacenaxe e conservación
CA1.6 Enumeráronse as alteracións, e valoráronse as súas repercusións
CA1.7 Aplicáronse test sensoriais ou catas para valorar as características organolépticas.
Ampliación
CA1.8 Caracterizáronse as funcións, a dosificación e os efectos dos aditivos
Ampliación
CA5.1 Enumeráronse os parámetros que inflúen na conservación de alimentos
CA5.2 Describíronse os métodos de conservación
CA5.3 Identificáronse as consecuencias dunha mala conservación
CA 5.4 Relacionouse cada produto coas súas necesidades específicas de conservación
CA5.5 Identificáronse os parámetros que inflúen na conservación (aw, Tª, humidade..)
CA 5.6 Xustificouse a caducidade dos produtos
CA5.7 Valorouse o gasto enerxético asociado á conservación de produtos

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
UD 1 e 2 (repaso):
Análise dos contidos e resolución de exercicios
UD 2 (cont.) e UD 7 (ampliación):
Análise dos contidos, resolución de exercicios e traballo de síntese con opinión
persoal

Avaliación

Instrumentos:
UD 1 e 2 (repaso):
RA 1 Listas de cotexo
RA4: Esquema que recolla os tipos de equipamento e maquinaria. Resolución de
exercicios e problemas
UD 2 (cont.) e UD 7 (ampliación):
RA1: Listas de cotexo
RA5: Listas de cotexo, resolución de problemas e elaboración de esquemas e
resumes

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
No caso de informes, traballos de investigación, esquemas, a nota calcularase na
seguinte porcentaxe: 70% de aplicación de coñecementos, 20% presentación e
ortografía, 10% actitude e puntualidade.
No caso de produtos finais, esquemas, mapas conceptuais, resumos, resolución
Cualificación final de exercicios e problemas terase un conta a lista de cotexo e puntuarán sobre 10.
A cualificación da terceira avaliación será o resultado de dividir todas as notas por
o número de elas.
A nota obtida só poderá servir para subir a media da primeira e segunda
avaliación. No caso de ser menor que 5 non se terá en conta e se considerará
como nota da terceira (e final) a media da primeira e da segunda.
Proba extraordinaria de
setembro

Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para os RA non superados.

Alumnado de
materia
pendente
(con 1ª e/ou2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva de aquelas tarefas que estean
relacionadas co CA non superado e a realización dunha proba específica.
Ó alumno/a correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante videochamada e
comprobación do envío de tarefas e exercicios.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como
mínimo na parte da proba específica a realizar de forma telemática ou presencial (se fora
posible en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media (como
sucede no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de repaso e
ampliación feitas durante o terceiro trimestre .

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Actividades de repaso
UD 1-UD 2
Tarefa da profesora: Elaboración de titoriais para cada tarefa, descrición da
tarefa e envío dos materiais cos que traballar. Seguimento e orientación nas
tarefas.
Entrevista por videoconferencia para reforzar os contidos teóricos
Tarefa para o alumnado: resolución de exercicios correspondentes a cada tema
Actividades de ampliación
UD 2-UD 7
Tarefa da profesora: Explicación por videoconferencia para os contidos teóricos.
Presentación de documentais en forma de videos. Seguimento personalizado de
estas tarefas e procesos con cada alumno/a.
Tarefa para o alumnado: conectarse á aula virtual, atender e consultar dúbidas,
elaboración dos exercicios propostos e dos traballos baseados na presentación
dos vídeos.
Actividades de carácter interdisciplinar: participación do alumnado nas
actividades técnicas deseñadas para este trimestre (todos os martes polas mañás
á hora convida co conferenciante) a través de videoconferencias con
empresarios e profesionais do sector da pastelaría, panadaría e confeitaríal.
Uso de classroom de Google de xeito que 2 das catro horas semanais son por video
chamadas o que lles permite verse, recuperar a sensación de grupo e consultar
dúbidas en tempo real. Na primeira semana, seguimento individual de este proceso
para asegurar a conectividade, dispoñibilidade de ferramentas que facilitasen tanto
o uso da aula virtual como o contacto coa docente e entre eles.
Os alumnos/as dispoñen de conexión a internet e de dispositivos para poder seguir a
aprendizaxe de xeito virtual.
Presentacións elaboradas coa ferramenta Power Point sobre os contidos teóricos.
Uso de Classroom de Google para a publicación, seguimento e avaliación de todas
as tarefas, e de Meet para poder desenvolver as clases a través de vídeo
conferencia.
Vídeos explicativos e documentais extraídos de You Tube para ampliar
coñecementos
Relación do material a consultar e/ou a usar en cada tarefa a realizar polo alumno/a

4 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

A comunicación das modificacións na programación e a información contida
neste documento farase nunha clase do módulo na semana do 11 de maio.
O obxectivo é motivar ao alumnado que non ten nada suspenso na primeira
nin na segunda avaliación (a maioría) e fomentar que sigan conectados e
aprendendo.
No caso de alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación non superada
ademais de participar na actividade anterior para a información xeral, terei
unha titoría individual para analizar o xa feito e recuperado e o que falta (de
ser o caso) coa correspondente temporalización das tarefas e de probas
virtuais (ou presenciais se fora posible a finais de maio ou xuño).

Publicación na páxina web do centro.

MÓDULO: OPERACIÓNS E CONTROL DE ALMACÉN NA INDUSTRIA
ALIMNETARIA
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
UD1- UD 4: 1º e 2º trimestre (ata o 4 de marzo)
RA1 - Aprovisiona o almacén e a liña de produción, tras identificar as necesidades e
as existencias
RA2 - Recibe as materias primas e auxiliares, e describe a documentación asociada e
os requisitos de transporte.
RA3 - Almacena as mercadorías con técnicas e procedementos seleccionados en
función das súas características.

RA4 - Expide os produtos e xustifica as condicións de transporte e conservación
UD 5 : 3º TRIMESTRE

RA5 - Manexa as aplicacións informáticas e valora a súa utilidade no control do
almacén.

Criterios de avaliación
REPASO NO TERCEIRO TRIMESTRE DOS SEGUINTES CA:
CA1.1 - Definíronse os tipos de existencias e as súas variables.
CA1.2 - Identificáronse os tipos de inventario.
CA1.3 - Efectuáronse os pedidos en cantidade, calidade e prazos adecuados.
CA1.6 - Identificáronse as condicións de seguridade asociadas ao aprovisionamento.
CA1.7 - Valorouse a relevancia do control de almacén no proceso produtivo.
CA2.1 - Identificouse a documentación que debe ir coas mercadorías.
CA2.2 - Determináronse os métodos de apreciación, medida e cálculo de cantidades.
CA3.1 - Describíronse e aplicáronse os criterios de clasificación de mercadorías
CA3.2 - Interpretáronse os sistemas de codificación.
CA3.3 - Identificáronse os sistemas de almacenamento.
CA3.6 - Identificáronse as condicións de operatividade do almacén (orde, limpeza,
temperatura, humidade, etc.).
CA4.1 - Formalizouse a documentación relacionada coa expedición.
CA4.2 - Rexistrouse a saída de existencias e actualizouse o rexistro.
CA4.3 - Seleccionáronse as condicións axeitadas para os produtos que se vaian expedir.
AMPLIACIÓN
CA5.1 - Caracterizáronse as aplicacións informáticas.
CA5.2 - Identificáronse os parámetros iniciais da aplicación segundo os datos propostos.
CA5.3 - Modificáronse os arquivos de produtos, provedores e clientela.
CA5.4 - Rexistráronse as entradas e as saídas de existencias e actualizáronse os arquivos
correspondentes.
CA5.5 - Elaboráronse, imprimíronse e arquiváronse os documentos de control de almacén.
CA5.6 - Elaborouse, imprimiuse e arquivouse o inventario de existencias.

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
UD1- UD 4 (ACTIVIDADES DE REPASO):
Análise de tarefas e resolución de exercicios ou preguntas.
UD5 (ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN):
Análise de tarefas e resolución de exercicios ou preguntas.
Avaliación

Cualificación final

Proba extraordinaria
de setembro

Instrumentos:
Tarefas de repaso: mapas conceptuais, esquemas, glosarios
Tarefas de tests de repaso
Tarefas de elaboración de documentos.
Tarefas de aplicación
Lista de cotexo
Probas específicas
A cualificación da terceira avaliación realizarase a través dunha media ponderada entre
todas as tarefas (70%), a presencialidade nas sesións de explicación por videochamada
(10%) e a participación no conxunto de actividades (20%)
A cualificación final do módulo será a media da primeira e segunda avaliación, tendo en
conta a da terceira se esta axuda ó alumno a mellorar esa media.
No caso de que dita nota sexa menor que 5 ou non mellore esa media, non se terá en
conta.
Non aplica.
Criterios de avaliación:
-Coñece os conceptos necesarios relacionados coa unidade didáctica.
-Sabe aplicar os conceptos aprendidos.
-Relaciona o contido có entorno.
-Coñece a aplicación práctica do contido.

Alumnado de
materia pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva de aquelas tarefas que estean
relacionadas co CA non superado e a realización dunha proba específica.

Ó alumno/a correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante
videochamada como apoio para unha aprendizaxe satisfactoria.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como
mínimo na parte da proba específica a realizar de forma telemática ou presencial (se
fora posible en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. O alumno/a poderá mellorar esa media (como sucede
no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de repaso e ampliación
feitas durante o terceiro trimestre

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)

Actividades

Elaborouse un plan de actuación no que se presenta ao alumnado cada tarefa , a súa
descrición e obxectivos, así como o medio de envío e resolución de dubidas, do
material a traballar.
Establecéronse 2 clases grupais por videoconferencia por seman , así como a
posibilidade, se o solicitan, de outras individuais, para resolución de dubidas ou
cuestións asociadas á materia
As tarefas para o alumnado serán colgadas na aula virtual que se tiña dende principio
de curso, no apartado Tarefas, da plataforma de Google Classroom IC 19-20, e
constan de :
-Actividades de investigación.
-Actividades de elaboración de documentos.
-Tests de repaso.
-Actividades de repaso.
-Actividades de aplicación.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen
conectividade)

As actividades fanse a través da aula virtual (Classroom) e complementando con
explicacións a través de videochamadas ca aplicación de Google Suit (Meet) e
titorías personalizadas para a resolución de dúbidas (a través de distintos medios
funcionalidades telefónicas).
Todo o alumnado do módulo dispón de conexión a Internet de de dispositivos para o
seguimento da aprendizaxe de forma virtual.
A metodoloxía flexibilizarase atendendo as condicións particulares de alumnos/as
sempre que estea xustificada

Materiais e recursos

Classroom de Google como plataforma de traballo onde se aporta material e faise o
seguimento e avaliación de tarefas.
Aplicación Meet de Google Suit para clases virtuais
Material aportado pola docente ben por vínculos web ou documentos pdf.
Libro de texto do módulo.

4 Información e publicidade
Información ao alumnado
e ás familias

Publicidade

Se lle informará ó alumnado a través dunha videochamada grupal desde a
classroom .
A nivel individual a comunicación para consultas ou a resolución de dúbidas será
por videochamada individual.
Tamén se contemplan os chat de mensaxería para casos sinxelos
Publicación na páxina web do centro.

MÓDULO: SEGURIDAE E HIXIENE NA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
1º e 2º trimestre (ata o 4 de marzo)
RA1 - Limpa e desinfecta útiles, equipamentos e instalacións, e valora a súa
repercusión na calidade hixiénico-sanitaria dos produtos.
RA2 - Mantén boas prácticas hixiénicas e avalía os perigos asociados aos malos
hábitos hixiénicos.
RA3 - Aplica boas prácticas de manipulación dos alimentos en relación coa calidade
hixiénico-sanitaria dos produtos.
RA4 - Aplica os sistemas de autocontrol baseados no APPCC e de control da
trazabilidade (ascendente e descendente), e xustifica os principios asociados.

Criterios de avaliación
Repaso:
CA1.1 - Identificáronse os requisitos hixiénico-sanitarios dos equipamentos, dos útiles e das
instalacións de manipulación de alimentos.
CA2.3 - Identificáronse as medidas de hixiene persoal asociadas á manipulación de alimentos.

CA3. 5 - Describíronse os métodos de conservación de alimentos.
CA4.2 - Recoñecéronse os conceptos xerais do sistema APPCC.
CA4.4 - Definíronse os parámetros asociados ao control dos puntos críticos.

3º trimestre

Ampliación

RA1 - Limpa e desinfecta útiles, equipamentos e instalacións, e valora a súa
repercusión na calidade hixiénico-sanitaria dos produtos.

CA1.3 - Describíronse os procedementos de limpeza e desinfección
CA1.6 - Recoñecéronse os tratamentos de Control de plagas
CA1.9 - Avaliáronse os perigos asociados á manipulación de produtos de limpeza

RA3 - Aplica boas prácticas de manipulación dos alimentos en relación coa calidade
hixiénico-sanitaria dos produtos

CA3.7 - Identificáronse alerxias e intolerancias alimentarias

RA5 - Utiliza os recursos eficientemente, e avalía os beneficios ambientais asociados.

RA6 - Recolle os residuos de xeito selectivo e recoñece as súas implicacións sanitarias
e ambientais.

CA5.2 - Definíronse as vantaxes que o concepto de redución de consumos lle achega á
protección ambiental.
CA5.5 - Caracterizáronse os métodos para o aforro de enerxía e o resto de recursos que se
utilicen na industria alimentaria e de restauración.
CA1.7 - Describíronse os procedementos para a recollida e a retirada dos residuos dunha
unidade de manipulación de alimentos.
CA6.1 - Identificáronse e clasificáronse os tipos de residuos xerados segundo a súa orixe, o
seu estado e a súa necesidade de reciclaxe, de depuración ou de tratamento.

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
Análise dos traballos e productos dos alumnos/as e das probas específicas para
cada tarefa

Avaliación

Instrumentos:
Resolución de fichas e traballos de investigación
Resumos, esquemas e probas específicas (telemáticas).

A nota calcularase na seguinte porcentaxe: 70% de aplicación de coñecementos,
30% presentación, actitude, puntualidade e participación
Terase en conta unha lista de cotexo de cada produto das actividades realizadas e
puntuarán sobre 10.
Cualificación final A cualificación da terceira avaliación será o resultado de dividir todas as notas por
o número de elas.
A nota obtida só poderá servir para subir a media da primeira e segunda
avaliación. No caso de ser menor que 5 non se terá en conta e se considerará
como nota da terceira (e final) a media da primeira e da segunda.
Proba extraordinaria de
setembro

Non aplica.
Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para os RA non superados.

Alumnado de
materia
pendente
(con 1ª e/ou2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva de aquelas tarefas que estean
relacionadas co CA non superado e a realización dunha proba específica.
Ó alumno/a correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante videochamada
como apoio para unha aprendizaxe satisfactoria.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como
mínimo na parte da proba específica a realizar de forma telemática ou presencial (se fora
posible en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media (como
sucede no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de repaso e
ampliación feitas durante o terceiro trimestre .

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)
Tarefa da profesora: Elaboración de fichas para cada tarefa, descrición da misma
e envío dos materiais cos que traballar. Seguimento e orientación nas tarefas.
Clase por videoconferencia para os contidos, postas en común, comentarios e

resolución de dúbidas

Actividades

Seguimento personalizado de estas tarefas e procesos con cada alumno/a.
Tarefa para o alumnado: conectarse á aula virtual, atender e consultar dúbidas,
elaboración dos traballos propostos
Actividades de carácter interdisciplinar: participación do alumnado nas
actividades técnicas deseñadas para este trimestre (todos os martes ás 12) a
través de videoconferencias con empresarios e profesionais do sector
Tarefa para o alumnado: participación na clase virtual, cubrir test de
autoavaliación, facer as tarefas correspondentes

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Uso de classroom de Google de xeito que 1 das dúas horas semanais é por vídeo
chamada, o que lles permite verse, recuperar a sensación de grupo e consultar
dúbidas en tempo real.
O alumnado dispón de conexión a internet (de baixa velocidade en moitos casos e
con incidencias por tratarse do rural) e de dispositivos para poder seguir a
aprendizaxe de xeito virtual.

Materiais e recursos

Uso de Classroom de Google para a publicación, seguimento e avaliación de todas
as tarefas, e de Meet para poder desenvolver as clases a través de vídeo
conferencia.
Selección dos contidos mínimos das unidades correspondentes ao terceiro trimestre
Envío de material de apoio e consulta para as tarefas e para o seguimento das
correspondentes actividades virtuais.
Relación do material a consultar e/ou a usar en cada tarefa a realizar polo alumno/a

4 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

A comunicación das modificacións na programación e a información contida
neste documento farase nunha clase do módulo na semana do 11 de maio.
O obxectivo é motivar ao alumnado que non ten nada suspenso na primeira
nin na segunda avaliación (a maioría) e fomentar que sigan conectados e
aprendendo.
No caso de alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación non superada
ademais de participar na actividade anterior para a información xeral, terei
unha titoría individual para analizar o xa feito e recuperado e o que falta (de
ser o caso) coa correspondente temporalización das tarefas e de probas
virtuais (ou presenciais se fora posible en xuño).
Publicación na páxina web do centro.

MÓDULO: FOL
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
Criterios de avaliación
UF 1 e UF2: 1º e 2º trimestre (ata o 4 de marzo)
UF1:
RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.
RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector da panadaría,
repostaría e confeitaría
RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.
RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en panadaría, repostaría e confeitaría.
UF2:
RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.
RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo (incompleto)
UF 2: 3º trimestre

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e
recoñéceos en diferentes situacións de traballo

RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as
continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

Ampliación
CA2.3. Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.
CA2.4. Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas
de fomento da contratación para determinados colectivos.
CA2.5. Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.
CA2.6. Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou,
na súa falta, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de técnico en
Panadaría, repostaría e confeitaría.
CA2.7. Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida
laboral e familiar e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres.
CA2.8. Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o
integran.
CA2.9. Identificáronse as causas e os efectos da modificación, da suspensión e da extinción da
relación laboral.
CA2.10. Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.
CA2.11. Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución.
CA2.12. Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do
traballo.
CA3.1. Valorouse o papel da Seguridade Social como piar esencial do estado social e para a
mellora da calidade de vida da cidadanía.

RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e
oportunidades de emprego ao longo da vida

CA3.2. Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da Seguridade Social.
CA3.3. Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora
e as cotas correspondentes a ela e á empresa.
CA3.4. Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus
requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.
CA3.5. Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos
sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación por desemprego de
nivel contributivo básico.
CA4.1. Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que
permitan a toma de decisións profesionais.
CA4.2. Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para
a empregabilidade e a adaptación ás exixencias do proceso produtivo.
CA4.3. Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros Estados da Unión
Europea.
CA4.4. Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no
acceso ao emprego e nas condicións de traballo.
CA4.5. Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional
de técnico en Panadaría, Repostaría e Confeitaría.
CA4.6. Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade
profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para as
mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.
CA4.7. Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas
coa titulación de técnico en Panadaría, Repostaría e Confeitaría.
CA4.8. Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.
CA4.9. Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co
título.

2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
UF2 (ampliación):
Análise de tarefas e resolución de exercicios ou preguntas.
Instrumentos:
UF2 (ampliación)

Avaliación

Cualificación
final

Proba extraordinaria de
setembro

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e
recoñéceos en diferentes situacións de traballo Lista de cotexo das tarefas
entregadas telemáticamente e participación nas videoconferencias.
RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as
continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións Lista de cotexo
darefas entregadas telemáticamente e participación nas videoconferencias.
RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación
e oportunidades de emprego ao longo da vida Lista de cotexo das tarefas
entregadas telemáticamente e participación nas videoconferencias.
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación final non será desfavorecedora en canto aos contidos dados dende o
13 de marzo.
Para o caso da terceira avaliación:
No caso de produtos finais, esquemas, mapas conceptuais, resumos, resolución de
exercicios e problemas terase un conta a lista de cotexo e puntuarán sobre 10.
A cualificación da terceira avaliación será o resultado de dividir todas as notas das
tarefas entregadas e da participación nas videoconferencias entre o número das
mesmas.
A cualificación obtida na terceira avaliación só poderá servir para subir a media da
primeira e segunda avaliación. No caso de ser menor que 5 non se terá en conta e
considerarase como cualificación da terceira (e final) a media da primeira e da
segunda avaliación.
Non aplica.

Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para os RA non
superados.

Alumnado de
materia
pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva de aquelas tarefas que estean
relacionadas co CA non superado e a realización dunha proba específica.

Ó alumno/a correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante
videochamada como apoio para unha aprendizaxe satisfactoria.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como
mínimo na parte da proba específica a realizar de forma telemática ou presencial
(se fora posible en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media
(como sucede no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de
repaso e ampliación feitas durante o terceiro trimestre .

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

UF2 - Actividades de ampliación
Tarefa da docente:
- Elaboración de tutoriais sobre o manexo da aula virtual, descarga e
manexo de aplicacións para videochamadas e videoconferencias (na
primeira semana de confinamento).
- Seguemento persoalizado das tarefas e procesos con cada alumno/a.
Clases por videochamada para os contidos teóricos.
Deseño das actividades de investigación e repaso, seguindo a
bibliografía proposta.
- Preparación de actividades de carácter interdisciplinar: participación
do alumnado nas actividades técnicas deseñadas para este trimestre
(todos os martes ás 12) a través de videoconferencias con empresarios
e profesionais do sector da panadaría, repostaría e confeitaría.
- Corrección das tarefas.
Tarefas do alumnado:
Conectarse á aula virtual no horario previsto.
Conectarse ás videoconferencias sempre que lle sexa posible.
Atender e consultar dúbidas.
- Elaboración das tarefas propostas.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Na primeira semana, titorización individual de este proceso para asegurar a
conectividade, dispoñibilidade de ferramentas que facilitasen tanto o uso da
aula virtual como o contacto coa docente e entre eles.
Os alumnos/as dispoñen de conexión a internet (de baixa velocidade en
moitos casos e con incidencias por tratarse do rural) e de dispositivos para
poder seguir a aprendizaxe de xeito virtual.
Uso da aplicación Classroom de Google, de xeito que dúas das tres horas son
por videochamadas o que lles permite verse, recuperar a sensación de grupo
e consultar dúbidas en tempo real. Na outra hora realízanse tarefas de repaso
dos contidos vistos durante a semana.

Materiais e recursos

Uso de Classroom de Google para a publicación, seguimento e avaliación de
todas as tarefas.
- Uso de Google Meet para poder desenvolver as clases a través de
vídeoconferencia.
- Libro de texto proposto.
- Visualización de vídeos.
- Correo electrónico.
- Equipo informático persoal e conexión a internet.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

A comunicación das modificacións na programación e a información
contida neste documento farase nunha clase do módulo na semana do
11 de maio. O obxectivo é motivar ao alumnado que non ten nada
suspenso na primeira nin na segunda avaliación (a maioría) e fomentar
que sigan conectados e aprendendo.
No caso de alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación non
superada ademais de participar na actividade anterior para a
información xeral, terei unha titoría individual para analizar o xa feito
e recuperado e o que falta (de ser o caso) coa correspondente
temporalización das tarefas e de probas virtuais (ou presenciais se fora
posible).
Publicación na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA CURSO 2019/2020

Ciclo Superior de Xestión de Vendas
e Espazos Comerciais

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.

MODULO: MARKETING DIXITAL
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
UF 6 e 7 : (ata o 4 de marzo)

RA2 - Deseña o plan de márketing dixital no mercado en liña, definindo solucións
estratéxicas mediante a posta en marcha de accións específicas de desenvolvemento
da marca comercial.

3º trimestre

Criterios de avaliación
Repaso:
CA2.1 Preparouse un plan de márketing dixital que permita alcanzar os obxectivos comerciais
da empresa
CA2.6 Realizáronse as tarefas necesarias para xestionar e fidelizar a clientela a través da rede.
CA2.7 Identificáronse as novas tendencias de comunicación e relación coa clientela no
márketing dixital.
CA2.8 Realizáronse accións de márketing efectuadas a través de dispositivos móbiles.

Ampliación

UF 8

RA1 - Determina a estratexia que haxa que seguir nas relacións con outras persoas
usuarias da rede, utilizando programas específicos, foros de comunicación e redes
sociais de ámbito empresarial.
RA2 - Deseña o plan de márketing dixital no mercado en liña, definindo solucións
estratéxicas mediante a posta en marcha de accións específicas de desenvolvemento
da marca comercial.

CA1.1 Utilizáronse programas web para manter charlas de texto.
CA1.2 Utilizáronse programas de mensaxería instantánea.
CA1.3 Aplicáronse sistemas de comunicación oral que utilizan só son, ou imaxe e son.
CA1.4 Establecéronse contactos con outras persoas usuarias da rede a través de foros de
debate e opinión
CA1.5 Establecéronse contactos sobre temas concretos a través de blogs temáticos de
contido profesional.
CA1.6 Efectuáronse comunicacións, publicidade e vendas con outras persoas usuarias da rede
a través de redes sociais.
CA1.7 Xeráronse contidos audiovisuais e fotográficos da actividade, os produtos e os
procesos comerciais.

UF 9
RA3 - Constrúe páxinas web atractivas para as persoas usuarias de internet, utilizando
criterios de posicionamento, manexo doado e persuasión

CA3.1 Redactáronse as sentenzas máis utilizadas en linguaxe de etiquetas de hipertexto S 5
(HTML).
CA3.5 Utilizáronse programas específicos de inclusión de textos, imaxes e son.
CA3.6 Construíuse unha web eficiente para o comercio electrónico.

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
UF (UD6 e 7) (repaso):
RA2:Análise das tarefas realizadas e da resolución das prácticas suxeridas
UF8- UF9(ampliación):
RA1, RA2, RA3: Análise das tarefas realizadas e da resolución de supostos e
simulacros prácticos.

Avaliación
Instrumentos:
Uf 6 e7 (repaso):
RA 2: Informe
UF8 E 9 (Ampliación)
RA1,2,3: Investigación do comportamento online de diversas empresas para
realización de informe e propostas individuais para un suposto negocio dixital.
No caso de informes, traballos de investigación..etc a nota calcularase na
seguinte porcentaxe: 70% de aplicación de coñecementos, 20% presentación e
ortografía, 10% actitude e puntualidade.
No caso de produtos finais (supostos e simulacros prácticos) puntuarán sobre 10.
A cualificación da terceira avaliación será o resultado de dividir todas as notas
Cualificación final polo número de elas.
Considerarase positivamente a realización de actividades propostas con carácter
voluntario para o alumnado.
A nota obtida só poderá servir para subir a media da primeira e segunda
avaliación. No caso de ser menor que 5 non se terá en conta e se considerará
como nota da terceira (e final) a media da primeira e da segunda.
Proba extraordinaria de
setembro

Non aplica.
Criterios de avaliación:
Análise das probas específicas a realizar para os RA non superados.
Criterios de cualificación para alumnado:

Alumnado de
materia
pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

É obrigatorio a avaliación positiva da, ou das probas específicas que estean
relacionadas co CA non superado.
Ó alumno/a correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante
videochamada como apoio para unha aprendizaxe satisfactoria
Procedementos e instrumentos de avaliación:

O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte da proba específica a
realizar de forma telemática ou presencial (se fora posible en xuño).
Aínda que a media resultante sexa superior a 5, a nota da avaliación recuperada
será de 5.

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Actividades de repaso
UF6e7.
Elaboración de videotitoriais para explicación e descrición da tarefa e envío dos
materiais cos que traballar. Seguimento e orientación nas tarefas.
Clase por videoconferencia para os contidos teóricos.
Tarefa para o alumnado: participación na clase virtual, facer as tarefas
correspondentes a cada encarga para o desenvolvemento de proposta de plan
de marketing dixital da iniciativa individual escollida.
UF6-7-8-9
Clases por videoconferencia para os contidos teóricos e explicacións dos
prácticos.
Tarefa da profesora: elaboración de videotitoriais coas explicacións da unidade.
Seguimento personalizado da conectividade e dificultades detectadas coas
tarefas e procesos con cada alumno/a.
Tarefa da profesora: clases por videochamada para os contidos teóricos. Deseño
das actividades detalladas na programación e seguimento do cumplimento e
dificultades na realización das memas.
Tarefa para o alumnado: conectarse á aula virtual, atender e consultar dúbidas,
elaboración dos traballos e tarefas propostos.
Actividades de carácter interdisciplinar: participación do alumnado nas
actividades técnicas deseñadas para este trimestre (todos os martes ás 12) a
través de videoconferencias con empresarios e profesionais do sector comercial.
Uso de classroom de Google como aula virtual.
Skype e Meet como ferramentas de conexión para explicacións e conexión do grupo,
de xeito que permita consultar e resolver dúbidas en tempo real, manter o
contacto e o ambiente de aula.
Na primeira semana, titorización individual deste proceso para asegurar a
conectividade, dispoñibilidade de ferramentas que facilitasen tanto o uso da aula
virtual como o contacto coa docente e entre eles.
A totalidade de alumnos/as dispoñen de conexión a internet (de baixa velocidade en
moitos casos e con incidencias por tratarse do rural) e de dispositivos para poder
seguir a aprendizaxe de xeito virtual.
Vídeos titoriais elaborados coa ferramenta Zoom nas partes teóricas.
Uso de Classroom de Google para a publicación, seguimento e avaliación de todas
as tarefas, e de Meet/ Skype para poder desenvolver as clases a través de vídeo
conferencia.
Empregaranse recursos audiovisuais (vídeos, entrevistas, tests) para fomentar a
asimilación dos contidos teóricos e a facilitación da resolución das actividades
prácticas.

4 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

As indicacións iniciais foron comunicadas no seu momento nunha clase ó
grupo.
Para a comunicación das modificacións na programación, e a información
contida neste documento, o procedemento vai ser o mesmo e farase na
clase do venres 8 de maio.
No caso de alumnado cunha avaliación non superada, aínda que participen
na actividade anterior, terei unha titoría persoal para analizar o xa feito e
recuperado e o que falta (de ser o caso) coa correspondente temporalización
das posibles tarefas a realizar e posibilidades de probas virtuais (ou
presenciais se fora posible en xuño).
Publicación na páxina web do centro.

MÓDULO: XESTIÓN ECONÓMICA E FINANCIEIRA DA EMPRESA
1.

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
MPO623_44 Contabilidade e solvencia económica
UD:9,10, 11 e 12

Criterios de avaliación
Repaso da UD 9 e ampliación das UD 10, 11 e 12

CA1.1 - Identificáronse os conceptos básicos do PXC: elementos patrimoniais, masas patrimoniais...
patrimonial
CA1.2 - Diferenciáronse as partidas do balance, analizando a súa relación funcional: activo (fixo e
circulante), pasivo (fixo e circulante) e patrimonio neto.
CA1.3 - Diferenciáronse os conceptos de investimento, gasto e pagamento, ingreso e cobramento.
CA1.4 - Rexistráronse as operacións realizadas e calculouse o resultado, de acordo cos principios xerais e
as
normas de valoración do PXC.
RA1 - Xestiona o proceso contable e fiscal da empresa, aplicando a
CA1.5
- Determinouse a amortización dos elementos do inmobilizado, según normativa fiscal e o PXC.
normativa mercantil e fiscal, e os principios e as normas do Plan Xeral
CA1.6
- Elaboráronse as contas anuais de acordo con do PXC para as pequenas e medianas empresas.
Contable (PXC).
CA1.7 - Identificáronse as obrigas fiscais derivadas da aplicación e a xestión do IVE.
CA1.8 - Establecéronse as xestións que cumpra realizar para a liquidación dos impostos que afectan a
xestión da empresa.
CA1.9 - Identificáronse os impostos sobre determinados elementos da empresa, así como as taxas, os
canons e os dereitos de uso que cumpra pagar pola utilización de determinadas infraestruturas
CA1.10 - Determináronse as obrigas fiscais relativas aos impostos que gravan os beneficios, en función
da forma xurídica da empresa: IRPF e imposto de sociedades.
CA2.1-Empregáronse as aplicacións e as utilidades da información contable e os estados financeiros
para unha xestión eficaz da empresa
CA2.2-Valoráronse as relacións de equilibrio necesarias entre os investimentos realizados e os recursos
financeiros propios e alleos, diferenciando entre o financiamento básico e o do circulante, así como
entre os curtos e os longos prazos
CA2.3 - Aplicáronse os métodos máis habituais para a avaliación da rendibilidade de investimentos: taxa
RA2 -Determina a rendibilidade dos investimentos e a solvencia e
interna de rendibilidade (TIR), valor actual neto (VAN) e taxa de retorno
eficiencia da empresa, analizando os datos económicos e a información CA2.4-Calculouse o valor de adquisición, vida útil, valor actual, valor de reposición e valor residual dos
contable dispoñibles
elementos do inmovilizado
CA2.5-Calculáronse os fluxos de tesouraría (cash-flow) e o período medio de maduración.
CA2.6-Calculouse o punto morto ou limiar de rendibilidade.
CA2.7-Calculáronse as razóns e os indicadores financeiros principais para analizar os estados financeiros
a través do balance e a conta de resultados, tanto a curto como a longo prazo.
CA2.8-Utilizáronse follas de cálculo para a determinación das razóns financeiras e o cálculo da
rendibilidade da empresa.

2 Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
UD9: (Repaso)Resolución de dúbidas, repaso de contidos e resolución de exercicios,
supostos prácticos.
UD 10, 11 e 12: (ampliación)
Explicación de contidos, resolución das tarefas propostas, exercicios específicos,
supostos prácticos e teóricos.
Para a avaliación do 3º trimestre terase en conta:
Nota das tarefas propostas os alumnos: Cada tarefa proposta terá unha
puntuación de 1 ó 10. Na que se avaliará contidos, presentación e as instrucións
de presentación (data, formatos...)
A cualificación final do 3 trimestre será unha media ponderada das tarefas propostas,
que representará o 70% , a asistencia as sesións virtuais, a participación e o
comportamento e o interese que o alumno presenta na materia será o 30% restante.
Instrumentos: En todas as UD se recollerá a información mediante:
-Listaxes de cotexo
-Resumo e informe
- Probas de contidos e exercicios (telemáticas)

Cualificación final

Proba
extraordinaria de
setembro

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación final do módulo será a media da primeira e segunda avaliación.
A nota obtida no terceiro trimestre terase en conta para a cualificación final se esta e
superior o 5, se axuda a subir a media. No caso contrario non se terá en conta. E se
considerará como nota da terceira (e final) a media da 1ª e a 2ª.

Non se aplica

Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para os RA non superados.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de cualificación:
O alumnado terá que realizar de maneira correcta as tarefas e actividades propostas
relacionadas co CA non superado.
Terá que realizar probas específicas.
Ó alumnadado nesta situación, facilitárselle unha clase na plataforma online
específica da materia non superada, así como repaso individual l mediante sesión
online de vídeo chamada como apoio para a aprendizaxe.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Cada tarefa terá unha nota numérica de 1 ó 10 , sendo a nota final unha media
ponderada de todas as tarefas. Para poder superar esta parte o alumno terá que
acadar como mínimo o 5.
A proba terá unha nota numérica de 1 ó 10. Tendo que acadar como mínimo un 5. A
proba realizarase de maneira telemática.
A nota final sería unha media aritmética entre a nota acadada nas tarefas e na proba
específica. Aínda que esta media fora superior a 5. A nota da avaliación recuperada
será o 5.

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades

-Exercicios específicos: balances, cálculo do capital social, determinación de
masas patrimoniais...
-Supostos teóricos e prácticos
-Actividades de repaso
-Elaboración de esquemas
-Actividades de ampliación

Utilización da plataforma de Google classroom e meets.
Na plataforma Clasroom, que xa viñeramos utilizando dende o principio de
curso, colgarase o material necesario para a resolución das tarefas propostas:
material didáctico: material teórico, exercicios, esquemas, vídeos...
Metodoloxía
O alumnado deberá presentar as súas tarefas utilizando esta plataforma.
(alumnado con
A plataforma Meets, utilizase para as sesión de explicación de contidos e
conectividade e sen resolución de dúbidas. Faise de maneira diaria, neste tempo non so se
aproveita para a impartir a materia senón que se recupera a sensación de
conectividade)
estar na aula e permítenos resolver dúbidas en tempo real.
O alumnado poderá poñerse en contacto en calquera momento coa docente
mediante o muro da plataforma classroom de Google así como polo correo
electrónico da docente.

Materiais e recursos

Classroom de Google.
Meet .
Apuntes proporcionados pola docente.
Videos realizados pola docente.

4 Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

O alumnado terá esta información recollida na súa aula virtual de
Classroom Google.
Ademais, se informa mediante unha das sesións de video chamada na
plataforma meets.
Publicación na páxina web do centro.

MÓDULO: POLÍTICAS DE MARKETING
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
UF 1 (RA a repasar no terceiro trimestre)
RA4 - Selecciona o xeito e a canle de distribución máis axeitados para cada
produto, servizo ou gama de produtos,
para o que analiza as alternativas de distribución dispoñibles.

RA5 - Selecciona as accións de comunicación máis axeitadas para lanzar novos
produtos e servizos ou prolongar a
súa permanencia no mercado, e reforzar así a imaxe corporativa e de marca,
para o que avalía as alternativas
dispoñibles.

UF 2(RA de ampliación no terceiro trimestre)

RA1 - Elabora briefings de produtos, servizos ou marcas para a execución ou a
contratación externa de accións de
comunicación.

RA2 - Elabora o plan de márketing, seleccionando a información de base do
produto, o prezo, a distribución e a
comunicación, e relacionando entre si as variables do márketing mix.

Criterios de avaliación
UF 1 (RA a repasar no terceiro trimestre)
CA4.5 -Seleccionouse a canle de distribución máis axeitada, en función da estratexia de distribución
propia e allea, e da cobertura do mercado que se pretenda alcanzar.
CA4.7 - Calculouse o custo de distribución comercial considerando todos os elementos que o
integran.
CA4.8 - Elaboráronse informes sobre distribución comercial.
CA4.6 - Analizáronse os tipos de contratos de intermediación comercial.
CA5.1 - Definíronse os obxectivos da política de comunicación, considerando as características do
público obxectivo (targets) que se pretenda alcanzar.
CA5.2 - Caracterizáronse os xeitos e os tipos de accións que integran o mix de comunicación.
CA5.4 - Realizouse unha análise comparativa de accións de comunicación en función do impacto
previsto, os obxectivos, o orzamento, os medios e os soportes dispoñibles no mercado de medios de
comunicación.
CA5.7 - Seleccionáronse as accións de comunicación e promoción máis axeitadas para lanzar novos
produtos ou prolongar a súa permanencia no mercado, reforzando a imaxe corporativa e de marca.
CA5.8 - Elaborouse un informe base da política de comunicación que conteña o público obxectivo
(targets) e a análise dos medios dispoñibles.
UF 2(CA de ampliación no terceiro trimestre)
CA1.1 - Definíronse os obxectivos e a finalidade do briefing dun produto, servizo ou marca, para o
desenvolvemento das accións de márketing.
CA1.2 - Caracterizouse a estrutura do briefing e os elementos que o compoñen, en función do tipo
de acción de márketing e do destinatario deste.
CA1.3 - Seleccionáronse os datos requiridos para elaborar a información de base ou briefing do
produto, servizo ou marca, segundo o tipo de acción que se vaia levar a cabo.
CA1.4 - Analizouse a información contida nun briefing, convenientemente caracterizado, sinalouse o
seu obxecto e obtivéronse conclusións salientables.
CA1.5 - Redactouse o briefing dun produto ou servizo para unha acción de comunicación
determinada, de acordo coas especificacións recibidas e utilizando ferramentas informáticas e de
presentación.
CA1.1 - Identificar as funcións da planificación comercial na empresa e establecer as etapas e o
contido do proceso de elaboración do plan de marketing
CA 2.1 - Establecer os datos e información básica e fixar os obxectivos do plan de marketing

RA4 - Selecciona o xeito e a canle de distribución máis axeitados para cada
produto, servizo ou gama de produtos,
para o que analiza as alternativas de distribución dispoñibles.

CA 3.1 - Fixar os obxetivos e analizar as estratexias de marketing mais idóneas
CA 4.1 - Definir as accións e o presuposto para desenvolver o plan de marketing
CA 5.1 - Definir as tarefas necesarias para levar a cabo o plan de marketing
CA 5.2 - Coñecer as etapas de control e avaliación da estratexia comercial
CA 7.1 - Adaptar o plan de marketing o sector servizos
CA4.5 -Seleccionouse a canle de distribución máis axeitada, en función da estratexia de distribución
propia e allea, e da cobertura do mercado que se pretenda alcanzar.
CA4.7 - Calculouse o custo de distribución comercial considerando todos os elementos que o
integran.
CA4.8 - Elaboráronse informes sobre distribución comercial, a partir dos datos de análise de custos,
tempos, axentes intermediarios dispoñibles e estratexias viables, para a toma de decisións.
CA4.6 - Analizáronse os tipos de contratos de intermediación comercial en que se formaliza a
relación entre fabricantes e rede de distribución e venda.

2 Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Na primeira e segunda avaliación usouse unha media ponderada dos seguintes
elementos: control de tema escrito (70%), traballo na aula (20%) e comportamento
(10%).
O procedemento de avaliación do terceiro trimestre será:
Cada tarefa puntuarase dun 1 ó 10, sendo esta última a nota máis alta. Terase en conta
que o alumno cumpre as instrucións das tarefas, a aplicación do contido do módulo
correspondente e a súa presentación.
A cualificación final realizarase a través dunha media ponderada entre tódolas tarefas
(70%), a presencialidade nas sesións de explicación por videochamada (10%) e a
participación no conxunto de actividades (20%)
.
Instrumentos:
Tarefas de investigación.
Tarefas de elaboración de documentos.
Tarefas de tests de repaso.
Tarefas de repaso.
Tarefas de aplicación

Cualificación final

Proba extraordinaria
de setembro

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación final do módulo será a media da primeira e segunda avaliación. Ademais, si
a nota da terceira avaliación axuda ó alumno a subir a media tamén se terá en conta. No
caso de que dita nota non mellore a media, non se terá en conta.
Non aplica.
Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para os RA non superados:
Coñece os conceptos necesarios relacionados coa unidade didáctica.
Sabe aplicar os conceptos aprendidos.
Relaciona o contido có entorno.
Coñece a aplicación práctica do contido.

Alumnado de
materia pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
Criterios de cualificación:
Tarefas prácticas sobre os RA non superados: calificaranse como aprobadas se son
elaboradas de maneira correcta a maioría de elas.
Proba obxectiva sobre os RA non superados: considerarase a resposta correcta ás
preguntas formuladas.
Para considerar recuperada a avaliación o alumno/a deberá ter un 5 como mínimo en
cada un dos dous procedementos.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Actividades de elaboración de documentos.
Actividades de aplicación.
Test da unidade didáctica

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)

Actividades

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Actividades de investigación.
Actividades de elaboración de documentos.
Tests de repaso.
Actividades de repaso.
Actividades de aplicación.
As actividades fanse a través da aula virtual (Classroom) habilitada dende
principio de curso, complementada con explicacións a través de
videochamadas (Meet) e titorías personalizadas para a resolución de dúbidas
(a través de distintos medios).
Todo o alumnado do módulo dispón de conexión a Internet e de dispositivos
para seguir a aprendizaxe de forma telemática.
A metodoloxía será flexible tendo en conta as condicións de cada alumno/a.
Classroom de Google.
Meet .
Apuntes proporcionados por a docente.
Libro de texto do módulo.

4 Información e publicidade
Información ao alumnado
e ás familias

Publicidade

Se lle informará ó alumnado a través de unha videochamada grupal e a
resolución de dúbidas individuais faranse a través de videochamada ou
correo electrónico.
Publicación na páxina web do centro.

MÓDULO: INGLÉS
1.

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
1º e 2 º Trimestre (impartido ata o 4 de marzo)

Criterios de avaliación
Repaso no terceiro trimestre:

RA1 – Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais
CA1.1 – Identificouse a idea principal da mensaxe.
emitidos por calquera medio de comunicación en lingua estándar, e interpreta CA1.3 – Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa
con precisión o contido da mensaxe.
vida social, profesional e académica.
CA2.2 – Interpretouse a correspondencia relativa á súa especialidade e captouse
RA2 – Interpreta información profesional contida en textos escritos complexos doadamente o significado esencial.
e analiza comprensivamente os seus contidos.
CA2.4 – Relacionouse o texto có ámbito do sector a que se refira.
CA2.6 – Realizáronse traducións de textos complexos
CA3.1 – Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe.
CA3.2 – Expresouse con fluidez, precisión e eficacia sobre unha ampla serie de temas
xerais, académicos, profesionais, ou de lecer, marcando con claridade a relación
RA3 – Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas e analiza o contido da
entre as ideas.
situación, adaptándose ao rexistro lingüístico da persoa interlocutora.
CA3.4 – Utilizáronse normas de protocolo en presentacións formais e informais.
CA3.6 – Expresáronse e defendéronse con claridade puntos de vista e achegáronse
explicacións e argumentos axeitados.
CA4.2 – Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia e cohesión
e solicitouse ou facilitouse información xeral ou detallada.
RA4 – Elabora documentos e informes propios do sector ou da vida académica CA4.4 – Formalizouse documentación específica do seu campo profesional.
e cotiá e relaciona os discursos lingüísticos cos seus propósitos.
CA4.5 – Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na
formalización de documentos.
CA4.7 – Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabore.
RA5 – Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de
CA5.1 – Definíronse os trazos máis salientables dos costumes e dos usos das
comunicación e describe as relación típicas características do país de lingua
comunidade onde se fale a lingua inglesa.
inglesa.
CA5.2 – Describíronse os protocolos e as normas de relación social propios do país.
3º Trimestre
Ampliación no terceiro trimestre
RA3 – Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas e analiza o contido da
CA3.3 – Espontaneamente adaptouse un nivel de formalidade adecuado ás
situación, adaptándose ao rexistro lingüístico da persoa interlocutora.
circunstancias
RA4 – Elabora documentos e informes propios do sector ou da vida académica CA4.6 – Resumíronse artigos, manuais de instrucións e outros documentos escritos,
e cotiá e relaciona os discursos lingüísticos cos seus propósitos.
e utilizouse un vocabulario amplo para evitar a repetición frecuente.

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
UF1 (Repaso):
Estudo dos traballos e tarefas e a posterior resolución das actividades.
UF2 (Ampliación):
RA1: Estudo das realizacións do alumnado e das probas específicas.

Avaliación

Cualificación final

Proba
extraordinaria de
setembro

Instrumentos:
UF1 (repaso):
Listas de control; Listas de cotexo; caderno de clase; resolución de exercicios e problemas
facendo explícitos os pasos seguidos.
UF2 (Ampliación).
Revisión de tarefas e probas específicas (telemáticas).
Entrevista, nunha comunicación verbal planificada, xa sexa individualmente, xa sexa en
pequenos grupos.
Cuestionario, mapa conceptual e ficha de recollida de información.
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A nota da 1ª e da 2º avaliación calculouse na seguinte porcentaxe: 70% Exames [as veces
serán exames escritos e outras serán exames orais], 10% Traballo do libro de lectura
“Pride and Prejudice”(formulario de 5 preguntas e as outras 5 a desenvolver), 10%
Traballos {presentacións, exposicións, actividades de simulación de Role Play}, e 10%
actitude, interese, participación activa e puntualidade.
A cualificación da terceira avaliación será a suma de todas as notas das tarefas dividido
polo número de elas.
A nota obtida só poderá servir para subir a media da primeira e segunda avaliación. No
caso de ser menor que 5 non se terá en conta e se considerará como nota da terceira (e
final) a media da primeira e da segunda (tendo en conta as correspondentes
recuperacións).

Non aplica.

Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para os resultados de aprendizaxe non
superados.

Alumnado de
materia
pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva daquelas tarefas que estean relacionadas
có criterio de avaliación non superado e a realización dunha proba específica.
Ó alumno/a correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante videochamada
como apoio para unha aprendizaxe satisfactoria.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como
mínimo na parte da proba específica a realizar de forma telemática ou presencial (se a
situación sanitaria permite facela presencial en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media (como
sucede no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de repaso e
ampliación feitas durante o terceiro trimestre .

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)
UF 1 - Actividades de repaso

Actividades

Tarefa da profesora: Elaboración de manuais para as explicacións teóricas e
prácticas e posterior execución das tarefas propostas, descrición das diferentes
tarefas e envío dos materiais cós que traballar.
Seguimento e orientación destas tarefas.
Clase por videoconferencia para os distintos contidos teóricos e prácticos.
Tarefa para o alumnado: participación na clase virtual, realizar as tarefas
correspondentes a cada tema e a resolución dos exercicios correspondentes a
cada clase.
UF2 - Actividades de ampliación
Tarefa da profesora: Elaboración de manuais para as explicacións teórica s e
prácticas e posterior execución das tarefas propostas, descrición das diferentes
tarefas e envío dos materiais cós que traballar.
Seguimento e orientación personalizado con cada alumno/a destas tarefas .
Clases por videoconferencia para os contidos teóricos e prácticos.
Tarefa para o alumnado: conectarse á aula virtual, participación activa, atender
e consultar dúbidas e elaboración dos traballos propostos .

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Uso da classroom de Google de xeito que as cinco horas semanais son por
videoconferencia o que lles permite unha participación activa, interactuar, recuperar
a sensación de grupo e consultar dúbidas e aclarar problemas en tempo real.
O alumnado do módulo dispón de dispositivos e de conexión a internet ( en ocasións
con incidencias por tratarse do rural) para poder seguir a aprendizaxe de xeito
virtual.
Elaboración de manuais e apuntes tanto das partes teóricas como prácticas o que
lles facilita poder consultar en calquera momento a información para poder realizar
as tarefas da UF 1 e na UF 2.
Uso de Classroom de Google para a publicación, seguimento e avaliación de todas
as tarefas, e de Meet para poder desenvolver as clases a través de
videoconferencias.
Selección dos contidos mínimos da UF2 (correspondente ao terceiro trimestre) e
envío en pdf como material de consulta para as tarefas e para o seguimento das
correspondentes clases virtuais.
Relación do material que cada alumno/a teña que empregar á hora de executar as
tarefas.

4 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

A comunicación das modificacións na programación, e a información
contida neste documento, farase na clase do luns 11 de maio.
No caso de alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación non
superada, ademais de participar na actividade anterior para a
información xeral, terei unha titoría individual para analizar o xa feito e
recuperado e o que falta (de ser o caso) coa correspondente
temporalización das tarefas e de probas virtuais (ou presenciais se fora
posible en xuño).

Publicación na páxina web do centro.

MÓDULO: INVESTIGACIÓN COMERCIAL
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e
no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
UD1- UD 7: 1º e 2º trimestre (ata o 4 de marzo)
RA1. Analiza as variables do mercado e do contorno da empresa ou organización, con
valoración da súa influencia na actividade da empresa e na aplicación das estratexias
comerciais.

RA2. Configura un sistema de información de márketing (SIM) adaptado ás
necesidades de información da empresa, definindo as fontes de información, os
procedementos e as técnicas de organización dos datos

RA3. Elabora o plan da investigación comercial, definindo os obxectivos e a finalidade
do estudo, as fontes de información e os métodos e as técnicas aplicables para a
obtención, o tratamento e a análise dos datos.

RA4. Organiza a información secundaria dispoñible, de acordo coas especificacións e
os criterios establecidos no plan de investigación, valorando a suficiencia dos datos
respecto aos obxectivos da investigación.

RA5. Obtén información primaria de acordo coas especificacións e os criterios
establecidos no plan de investigación, aplicando procedementos e técnicas de
investigación cualitativa e/ou cuantitativa para a obtención de datos.

Criterios de avaliación
REPASO no terceiro trimestre:
CA1.1 - Identificáronse as variables do sistema comercial controlables e non controlables pola
empresa que cumpra ter en conta para a definición e a aplicación de estratexias comerciais.
CA1.4 - Identificáronse as principais organizacións e institucións económicas que regulan a
actividade dos mercados ou inflúen
CA1.7 - Aplicáronse os principais métodos de segmentación de mercados, utilizando distintos
criterios
CA2.6 - Clasificáronse os datos segundo a fonte de información da que procedan.
CA2.7 - Aplicáronse técnicas estatísticas para o tratamento, análise e a organización dos
datos, e para os transformar en información útil para a toma de decisións da empresa ou
organización.
C3.2- Identificáronse as fases dun proceso de investigación comercial.
CA3.3-Identificouse e definiuse o problema ou a oportunidade que se presenta na empresa e
que se pretenda investigar
CA3.4-Estableceuse o propósito da investigación que cumpra realizar, determinando a
necesidade de información, o tempo dispoñible para a investigación e o destino ou a persoa
que vaia utilizar os resultados da investigación
CA3.5- Formuláronse de xeito claro e concreto os obxectivos xerais e específicos da
investigación, expresados como cuestións que cumpra investigar ou hipóteses que se vaian
contrastar.
CA3.6- Determinouse o deseño ou o tipo de investigación que cumpra realizar (exploratoria,
descritiva ou causal), en función dos obxectivos
CA4.4 - Analizouse a información dispoñible, tanto cuantitativamente, para determinar se é
suficiente para desenvolver a investigación, como cualitativamente, aplicando criterios
utilidade, fiabilidade e representatividade, para avaliar a súa adecuación ao obxectivo

CA5.1 - Identificáronse as técnicas e os procedementos para a obtención de información
primaria en estudos comerciais e de opinión, de acordo cos obxectivos establecidos no plan
de investigación comercial.
CA5.6 - Seleccionouse a técnica e o procedemento de recollida de datos máis axeitados a
partir duns obxectivos de investigación, tempo e orzamento determinados.

UD 8-UD 11: 3º trimeste

RA6. Determina as características e o tamaño da mostra da poboación obxecto da
investigación, aplicando técnicas de mostraxe para a selección da mostra

RA7. Realiza o tratamento e análise dos datos obtidos e elabora informes coas
conclusións, aplicando técnicas de análise estatístico e ferramentas informáticas

RA8. Xestiona bases de datos relacionais, de acordo cos obxectivos da investigación,
determinando os formatos máis axeitados para a introdución, recuperación e
presentación da información con rapidez e precisión.

AMPLIACIÓN
CA6.1 - Identificáronse as variables que inflúen no cálculo do tamaño da mostra nun estudo
comercial.
CA6.3 - Analizáronse comparativamente as técnicas de mostraxe probabilística e non
probabilística, e sinaláronse as súas vantaxes e os seus inconvenientes.
CA6.4 - Describiuse o proceso de desenvolvemento da mostraxe aleatoria simple, e
analizáronse as súas vantaxes e as limitacións que leva consigo
CA6.5 - Describiuse o proceso de mostraxe, aplicando as técnicas de mostraxe probabilística,
sistemática, estratificada, por conglomerados ou por áreas, polietápica e por ruta aleatoria, e
analizáronse as vantaxes e os inconvenientes.
CA6.6 - Analizouse o proceso de mostraxe, aplicando técnicas de mostraxe non
probabilística, por conveniencia, por xuízos, por cotas e bóla de neve.
CA6.7 - Calculouse o tamaño óptimo da mostra, as características e os elementos que a
compoñen, e o procedemento aplicable para a súa obtención
CA7.1 - Codificáronse, tabuláronse e representáronse graficamente os datos obtidos na
investigación comercial, de acordo coas especificacións recibidas.
CA7.2 - Calculáronse as medidas estatísticas de tendencia central e de dispersión de datos
máis significativas, e as medidas que representan a forma da distribución
CA7.3 - Aplicáronse técnicas de inferencia estatística para extrapolar os resultados obtidos na
mostra á totalidade da poboación cun determinado grao de confianza e admitindo un
determinado nivel de erro mostral.
CA7.4 - Determináronse os intervalos de confianza e os erros de mostraxe.
CA7.5 - Utilizáronse follas de cálculo para a análise dos datos e o cálculo das medidas
estatísticas
CA7.6 - Obtivéronse conclusións salientables a partir da análise da información obtida da
investigación comercial realizada.
CA7.7 - Presentáronse os datos obtidos na investigación, convenientemente organizados, en
forma de táboas estatísticas, e coas representacións gráficas máis axeitadas
Este RA queda sen dar ó non poder pedirlle ó alumnado que dispoña do sistema xestor de
base de datos no seu ordenador. Terase en conta para deseñar unha actividade para o
seguinte curso coa que suplir esta carencia, xa sexa nun módulo ou como actividade a
maiores fora do horario lectivo.

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
UD1- UD 7 (REPASO):
Análise das tarefas de investigación e da resolución de exercicios ou preguntas

Avaliación

UD8- UD 11 (AMPLIACIÓN):
Análise das tarefas de investigación e da resolución de exercicios ou preguntas
O procedemento de avaliación do terceiro trimestre será:
Cada tarefa puntuarase do 1 ó 10, sendo esta última a nota máis alta. Terase en conta
que o alumno cumpre as instrucións das tarefas, a aplicación do contido do módulo de
Investigación Comercial e a súa presentación.
Instrumentos:
Tarefas de repaso: mapas conceptuais, esquemas, glosarios
Tarefas de tests de repaso
Tarefas de investigación
Tarefas de elaboración de documentos.
Tarefas de aplicación
Lista de cotexo
Probas específicas

Cualificación final

Proba extraordinaria
de setembro

A cualificación da terceira avaliación realizarase a través dunha media ponderada entre
todas as tarefas (70%), a presencialidade nas sesións de explicación por videochamada
(10%) e a participación no conxunto de actividades (20%)
A cualificación final do módulo será a media da primeira e segunda avaliación. Se a nota da
terceira avaliación axuda ó alumno a subir a media tamén se terá en conta no cálculo. No
caso de que dita nota prexudique a media, non se terá en conta.
Non aplica.
Criterios de avaliación:
Coñece os conceptos necesarios relacionados coa unidade didáctica.
Sabe aplicar os conceptos aprendidos.
Relaciona o contido có entorno.
Coñece a aplicación práctica do contido.

Alumnado de
materia pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva de aquelas tarefas que estean
relacionadas co CA non superado e a realización dunha proba específica.
Ó alumno/a correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante videochamada
como apoio para unha aprendizaxe satisfactoria.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como
mínimo na parte da proba específica a realizar de forma telemática ou presencial (se
fora posible en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. O alumno/a poderá mellorar esa media (como sucede
no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de repaso e ampliación
feitas durante o terceiro trimestre

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)

Actividades

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Elaborouse un plan de actuación no que se presenta ao alumnado cada tarefa , a súa
descripción e obxectivos, así como o medio de envío e resolución de dúbidas, do
material a traballar.
Establecéronse 2 clases grupais por videoconferencia , así como a posibilidade de
outras individuais, para resolución de dúbidas ou cuestións asociadas á materia.
As tarefas para o alumnado serán colgadas na aula virtual que se tiña dende principio
de curso, no apartado Tarefas, da plataforma de Google Classroom IC 19-20, e
constan de :
Actividades de investigación.
Actividades de elaboración de documentos.
Tests de repaso.
Actividades de repaso.
Actividades de aplicación.
As actividades fanse a través da aula virtual (Classroom) habilitada dende principio
de curso, complementada con explicacións a través de videochamadas da aplicación
Meet de Google Suit e titorías personalizadas para a resolución de dúbidas (a través
de distintos medios).
Todo o alumnado dispón de conexión a internet e dos dispositivos necesarios para
continuar a aprendizaxe de forma telemática.
A metodoloxía flexibilizarase atendendo ás condicións particulares de cada
alumno/a sempre que estea xustificada.
Classroom de Google como plataforma de traballo, seguimento e avaliación de
tarefas.
Aplicación Meet de Google Suit para clases virtuais
Material aportado pola docente ben por vínculos web ou documentos pdf.
Libro de texto do módulo.

4 Información e publicidade
Información ao alumnado
e ás familias

Publicidade

Se lle informará ó alumnado a través dunha videochamada grupal e tamén no
taboeiro da classroom .
A nivel individual comentouse con cada alumno/a como vai poder recuperar a
materia non aprobada na primeira e/ou segunda avaliación e concretouse ese plan
de recuperación para facer o seu seguimento.
Publicación na páxina web do centro.

MÓDULO:FOL
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
Criterios de avaliación
UF 1 e UF2: 1º e 2º trimestre (ata o 4 de marzo)
UF1:
RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.
RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector do comercio e o
márketing.
RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.
RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais.
UF2:
RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo (incompleto)
UF 2: 3º trimestre

RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e
oportunidades de emprego ao longo da vida

RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as
continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

Ampliación
CA4.1. Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que
permitan a toma de decisións profesionais.
CA4.2. Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para
a empregabilidade e a adaptación ás exixencias do proceso produtivo.
CA4.3. Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros Estados da Unión
Europea.
CA4.4. Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no
acceso ao emprego e nas condicións de traballo.
CA4.5. Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional
de técnico en xestión de vendas e espazos comerciais.
CA4.6. Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade
profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para as
mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.
CA4.7. Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas
coa titulación de técnico en xestión de vendas e espazos comerciais.
CA4.8. Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.
CA4.9. Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacio-nados co
título.
CA3.1. Valorouse o papel da Seguridade Social como piar esencial do estado social e para a
mellora da calidade de vida da cidadanía.
CA3.2. Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da Seguridade Social.

CA3.3. Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora
e as cotas correspondentes a ela e á empresa.
CA3.4. Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus
requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.
CA3.5. Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos
sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación por desemprego de
nivel contributivo básico.

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e
recoñéceos en diferentes situacións de traballo

RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á
consecución dos obxectivos da organización.

CA2.8. Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o
integran.
CA2.9. Identificáronse as causas e os efectos da modificación, da suspensión e da extinción da
relación laboral.
CA2.10. Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.
CA2.11. Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución.
CA2.12. Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do
traballo.
Queda pendente por falta de tempo debido ao covid19

2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
UF2 (ampliación):
Análise de tarefas e resolución de exercicios ou preguntas.
Instrumentos:
UF2 (ampliación)

Avaliación

Cualificación final

Proba extraordinaria de
setembro

RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e
oportunidades de emprego ao longo da vida Lista de cotexo das tarefas entregadas
telemáticamente e participación nas videoconferencias.
RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias
cubertas, e identifica as clases de prestacións Lista de cotexo darefas entregadas
telemáticamente e participación nas videoconferencias.
RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos
en diferentes situacións de traballo Lista de cotexo das tarefas entregadas
telemáticamente e participación nas videoconferencias.
RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á
consecución dos obxectivos da organización Lista de cotexo das tarefas entregadas
telemáticamente e participación nas videoconferencias.
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación final non será desfavorecedora en canto aos contidos dados dende o 13 de
marzo.
Para o caso da terceira avaliación:
No caso de produtos finais, esquemas, mapas conceptuais, resumos, resolución de
exercicios e problemas terase un conta a lista de cotexo e puntuarán sobre 10.
A cualificación da terceira avaliación será o resultado de dividir todas as notas das tarefas
entregadas e da participación nas videoconferencias entre o número das mesmas.
A cualificación obtida na terceira avaliación só poderá servir para subir a media da
primeira e segunda avaliación. No caso de ser menor que 5 non se terá en conta e
considerarase como cualificación da terceira (e final) a media da primeira e da segunda
avaliación.
Non aplica.
Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para os RA non superados.

Alumnado de
materia pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva de aquelas tarefas que estean
relacionadas co CA non superado e a realización dunha proba específica.
Ó alumno/a correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante videochamada
como apoio para unha aprendizaxe satisfactoria
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como
mínimo na parte da proba específica a realizar de forma telemática ou presencial (se
fora posible en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media (como
sucede no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de repaso e
ampliación feitas durante o terceiro trimestre .

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades

UF2 - Actividades de ampliación
Tarefa da docente:
- Elaboración de tutoriais sobre o manexo da aula virtual, descarga e manexo
de aplicacións para videochamadas e videoconferencias (na primeira semana
de confinamento).
- Seguemento persoalizado das tarefas e procesos con cada alumno/a.
Clases por videochamada para os contidos teóricos.
Deseño das actividades de investigación e repaso, seguindo a bibliografía
proposta.
- Preparación de actividades de carácter interdisciplinar: participación do
alumnado nas actividades técnicas deseñadas para este trimestre (todos os
martes ás 12) a través de videoconferencias con empresarios e profesionais
do sector comercial.
- Corrección das tarefas.
Tarefas do alumnado:
Conectarse á aula virtual no horario previsto.
Conectarse ás videoconferencias sempre que lle sexa posible.
Atender e consultar dúbidas.
Elaboración das tarefas propostas.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Na primeira semana, titorización individual de este proceso para asegurar a
conectividade, dispoñibilidade de ferramentas que facilitasen tanto o uso da aula
virtual como o contacto coa docente e entre eles.
Todos os alumnos/as dispoñen de conexión a internet (de baixa velocidade en
moitos casos e con incidencias por tratarse do rural) e de dispositivos para poder
seguir a aprendizaxe de xeito virtual.
Uso da aplicación Classroom de Google, de xeito que dúas das tres horas son por
videochamadas o que lles permite verse, recuperar a sensación de grupo e
consultar dúbidas en tempo real. Na outra hora realízanse tarefas de repaso dos
contidos vistos durante a semana.

Materiais e recursos

- Uso de Classroom de Google para a publicación, seguimento e avaliación de
todas as tarefas.
- Uso de Google Meet para poder desenvolver as clases a través de
vídeoconferencia.
- Libro de texto proposto.
- Visualización de videos.
- Correo electrónico.
- Equipo informático persoal e conexión a internet.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

A comunicación das modificacións na programación, e a información contida
neste documento, farase na clase do venres 8 de maio. O obxectivo é
motivar ao alumnado que non ten nada suspenso na primeira nin na
segunda avaliación (a maioría) e fomentar que sigan conectados e
aprendendo.
No caso de alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación non superada
ademais de participar na actividade anterior para a información xeral, terei
unha titoría individual para analizar o xa feito e recuperado e o que falta (de
ser o caso) coa correspondente temporalización das tarefas e de probas
virtuais (ou presenciais se fora posible en xuño)
Publicación na páxina web do centro.

Ciclo Superior de Xestión de Vendas
e Espazos Comerciais
Módulos de 2º

MÓDULO: TÉCNICAS DE VENDA E NEGOCIACIÓN
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
Criterios de avaliación
UF 1 Plan de vendas
RA1. Obtén a información necesaria para definir estratexias comerciais e
elaborar o plan de vendas, organizando os datos recollidos desde calquera dos
sistemas de información dispoñibles.
RA2. Identifica novas oportunidades de negocio que contribúan a mellorar a
xestión comercial da empresa, aplicando os procedementos e as técnicas de
análise axeitadas.
RA3. Xestiona a información necesaria para garantir a dispoñibilidade de
produtos e a prestación de servizos que se requira para executar o plan de
vendas, aplicando os criterios e os procedementos establecidos.

CA1.1. Identificáronse as fontes de datos internas e externas que proporcionan información útil para
a definición das estratexias comerciais da empresa.
CA1.2. Elaboráronse os patróns que vaian utilizar os membros do equipo de vendas para a recollida
de información relativa á actividade comercial da empresa.
CA2.3. Calculouse a rendibilidade de produtos ou servizos a partir dos custos e o punto morto.
CA2.5. Comparouse a oferta e a demanda de produtos para determinar o grao de saturación do
mercado, a existencia de produtos substitutivos e as innovacións tecnolóxicas no sector.
CA2.8. Detectáronse oportunidades en nichos de mercado desabastecidos ou insatisfeitos.
CA3.3. Realizouse o control periódico de existencias de produtos no establecemento, en función dos
recursos dispoñibles e segundo o procedemento establecido.
CA3.5. Detectáronse desaxustes entre o inventario contable de produtos e o real, analizáronse as
causas e o valor da perda descoñecida, e propuxéronse accións que reduzan os desaxustes dentro
do plan de vendas.

UF 2 Procesos de venda e contratación
RA1. Elabora o plan e o argumentario de vendas do produto, realizando
propostas que contribúan a mellorar a colocación do produto no mercado, a
fidelización da clientela e o incremento das vendas.

RA2. Xestiona o proceso de venda do produto ou servizo, utilizando as técnicas
de venda e pechamento axeitadas, de acordo co plan de vendas e dentro das
marxes de actuación establecidas pola empresa.

CA1.3 - Prevíronse as posibles obxeccións da clientela e definíronse as técnicas e os argumentos
axeitados para a súa refutación
CA1.4 - Utilizáronse as obxeccións e as suxestións da clientela como elemento de retroalimentación
para realizar propostas de mellora de certos aspectos do produto e/ou do argumentario de vendas
CA2.1 - Identificáronse as fases do proceso de venda dun produto ou servizo e as accións que
cumpra desenvolver, en función da forma de venda e das características da clientela
CA2.2 - Identificouse a clientela actual e potencial utilizando diversos medios e técnicas de
prospección e procura de clientela
CA2.4 - Planificouse a entrevista de vendas, fixando os obxectivos que cumpra alcanzar, adaptando o
argumentario de vendas ás características e ao perfil da clientela, e preparando o material de apoio
necesario para reforzar os argumentos durante a presentación do produto
CA2.6 - Utilizáronse técnicas de venda para acordar coa clientela determinados aspectos da
operación, dentro dos límites de actuación establecidos
CA2.7 - Tratáronse con asertividade as obxeccións da clientela mediante os argumentos e as técnicas
de refutación axeitadas

RA3. Deseña o proceso de negociación das condicións dunha operación
comercial, aplicando técnicas de negociación para alcanzar un acordo co/coa
cliente/a ou provedor/ ora, dentro dos límites establecidos pola empresa.

CA2.8 - Pechouse a venda do produto ou servizo aplicando técnicas de pechamento axeitadas e
prestando especial atención á comunicación non verbal
CA3.2 - Analizáronse as variables que inciden nun proceso de negociación, como son o contorno, os
obxectivos, o tempo, a información da outra parte, a relación de poder entre as partes e os límites
da negociación
CA3.3 - Caracterizáronse os estilos de negociación, analizando as súas vantaxes e os seus
inconvenientes en cada caso

Alumnado de 2º curso co módulo pendente na avaliación de marzo (previa á FCT)

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
Análise dos traballos e produtos
Análise das probas específicas
Avaliación

Instrumentos:
Actividades de elaboración de documentos.
Actividades de aplicación.
Test da unidade didáctica

Cualificación final

Tarefas prácticas sobre os contidos mínimos do módulo: calificaranse como aprobadas se
son elaboradas de maneira correcta a maioría de elas.
Proba obxectiva sobre os contidos mínimos: considerarase a resposta correcta ás
preguntas formuladas.
Para considerar aprobado o módulo a alumna deberá ter un 5 como mínimo en cada un
dos dous procedementos.

Proba extraordinaria
de setembro
Criterios de avaliación:
.
Criterios de cualificación para alumnado:
Alumnado de
materia pendente
(Alumnado de 2º con
módulo pendente)

Procedementos e instrumentos de avaliación:

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso)

Actividades

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Actividades de investigación.
Actividades de elaboración de documentos.
Tests de repaso.
Actividades de repaso.
Actividades de aplicación.
As actividades fanse a través da aula virtual (Classroom) habilitada dende
principio de curso, complementada con explicacións a través de
videochamadas (Meet) e titorías personalizadas para a resolución de dúbidas
(a través de distintos medios).
O alumnado que ten este módulo pendente dispón de portátil e conexión a
internet. A metodoloxía é flexible tendo en conta a situación actual xerada
polo covid 19.
Classroom de Google.
Meet .
Apuntes proporcionados por a docente.
Libro de texto do módulo.

4 Información e publicidade
Información ao alumnado
e ás familias

Publicidade

Neste caso non cambia a situación xa que é alumnado que suspendeu o
módulo na avaliación previa a FCT, polo que xa se traballou o plan de
recuperación da materia pendente no seu momento e se lle informou,
mantendo desde entonces o seguimento das tarefas a realizar.
Publicación na páxina web do centro.

MÓDULO LOXÍSTICA DE APROVISIONAMENTO
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
Criterios de avaliación
UF 2 Necesidades de aprovisionamento e xestión de existencias

RA1 - Realiza a selección, o seguimento e a avaliación dos provedores,
aplicando os mecanismos de control, seguridade e calidade do proceso
e do programa de aprovisionamento

CA1.1 - Definíronse os criterios esenciais na selección de ofertas de provedores e
estableceuse o prego de condicións
CA1.2 - Estableceuse un baremo dos criterios de selección en función do peso específico
que representa cada variable considerada, clasificáronse os provedores e estableceuse a
prioridade das ofertas consideradas
CA1.4 - Analizouse a calidade dos produtos ofrecidos, os prazos de entrega e os seus presos

RA2 - Determina as condicións de negociación do aprovisionamento,
aplicando técnicas de comunicación e negociación con provedores.
RA3 - Elabora a documentación relativa ao control, o rexistro e o
intercambio de información con provedores, seguindo os
procedementos de calidade e utilizando aplicacións informáticas.

CA2.3 - Diferenciáronse os tipos de contratos de compravenda de bens e servizos.
CA2.4 - Identificáronse os elementos persoais e reais que configuran un contrato de subministración

CA3.5 - Cubríronse os tipos de documentos utilizados para o intercambio de información
con provedores.

UF 1 Selección de provedores/as, negociación e documentación
RA1 - Determina as necesidades de materiais e prazos para a execución
de programas de produción ou distribución.
RA2 - Elabora programas de aprovisionamento, axustándose a
obxectivos, prazos e criterios de calidade dos procesos de produción ou
distribución.

CA1.5 - Determináronse as capacidades produtivas dos centros de produción ou
distribución, e os tempos de cada fase ou actividade.
CA2.1 - Estableceuse a secuencia das fases dun programa de aprovisionamento.
CA2.3 - Definiuse o programa de pedidos e entregas que se adapte ás necesidades da empresa

CA2.2 - Calculouse o custo do programa de aprovisionamento
CA3.2 - Relacionáronse os procedementos de xestión e control cos tipos de existencias.
CA3.4 - Avaliáronse as incidencias na valoración, no control de inventario e na ruptura de
RA3 - Aplica métodos de xestión de existencias, realizando previsións de
existencias
requisitos de mercadorías e materiais en sistemas de produción ou
CA3.6 - Determinouse o punto de pedido e o lote de pedido que mellora as existencias no
aprovisionamento.
almacén, o número de pedidos por ano e o período medio de almacenamento
CA3.7 - Calculáronse as existencias de seguridade para unha probabilidade de ruptura e o seu custo.

Alumnado de 2º curso co módulo pendente na avaliación de marzo (previa á FCT)
2 Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
O procedemento de avaliación neste terceiro trimestre (recuperación do módulo
suspenso na avaliación previa á FCT) será:
Elaboración de actividades de teoría e de práctica
Elaboración de informes de actividades (videos – tertulias – conferencias – talleres).
Participación en actividades telemáticas
Cada tarefa puntuarase dun 1 ó 10, sendo esta última a nota máis alta. Terase en
conta:
• Que o alumno/a cumpre as instrucións das tarefas
• A aplicación do contido do módulo correspondente
• A súa presentación.
Realización dunha proba final teórica e outra práctica.
Instrumentos:
Actividades de teoría
Tarefas de elaboración e resolución de supostos prácticos.
Tarefas de repaso de exercicios prácticos explicados
Proba final práctica e teórica

Cualificación final

A cualificación final realizarase a través dunha media ponderada entre tódalas
tarefas (40%) , a participación no conxunto de actividades (20%), a proba final
práctica (20%) e a proba final teórica (20%). Si é posible (por normativa sanitaria) as
probas finais serán presenciais.

Proba extraordinaria
de setembro
Criterios de avaliación:
Criterios de cualificación para alumnado:

Alumnado de
materia pendente

Procedementos e instrumentos de avaliación:

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso)
Actividades

Actividades de elaboración de documentos.
Exercicios de repaso dos contidos básicos da primeira e da segunda avaliación.
Actividades de repaso dos conceptos básicos
Actividades de aplicación dos contidos en casos reais..

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen
conectividade)

As actividades fanse a través da aula virtual (Classroom, complementada con
explicacións a través de videochamadas (Meet) e titorías personalizadas para a
resolución de dúbidas (a través de distintos medios).
O alumnado que ten este módulo pendente dispón de portátil e conexión a
internet.
A metodoloxía é flexible tendo en conta a situación actual xerada polo covid
19.

Materiais e recursos

Classroom de Google.
Meet .
Apuntes proporcionados por a docente.

4 Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás familias

Publicidade

Neste caso non cambia a situación xa que é alumnado que suspendeu
o módulo na avaliación previa a FCT, polo que xa se traballou o plan de
recuperación da materia pendente no seu momento e se lle informou,
mantendo desde entonces o seguimento das tarefas a realizar.
Publicación na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA CURSO 2019/2020
Ciclo Medio de Actividades
comerciais

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.

MÓDULO: DINAMIZACIÓN NO PUNTO DE VENDA
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no
seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
Criterios de avaliación
UF 1: 1º e 2º trimestre (ata o 4 de marzo)

RA1. Confecciona materiais informativos e publicitarios, utilizando técnicas de deseño
gráfico

RA2. Realiza tarefas de manipulación de textos e de presentación de textos, imaxes e
gráficos en forma continua, empregando programas para a automatización das
actividades e dos traballos específicos do comercio.
RA3. Realiza cálculos matemáticos con folla de cálculo e tratamento de datos con
xestores de bases de datos, utilizando programas para a automatización das
actividades comerciais.
RA4. Realiza a facturación electrónica e outras tarefas administrativas, de xeito
telemático, utilizando en cada caso o software específico.
UF 2: 3º trimestre
RA1. Manexa a nivel de usuario/a sistemas informáticos empregados habitualmente
no comercio, utilizando o hardware e o software máis común.

RA2. Utiliza a rede internet e os servizos que a compoñen, manexando programas de
navegación, correo electrónico e transferencia de ficheiros, entre outros.

Repaso:
CA1.1. Deseñáronse materiais de comunicación en soportes gráficos
CA1.2. Realizouse a composición e o formato do material, respectando principios de
harmonía, proporción, equilibrio, simetría, etc.
CA1.3. Aplicáronse principios de asociación psicolóxica de imaxes, contidos, semellanza,
continuidade, simetría, etc.
CA1.4. Empregáronse técnicas de deseño e autoedición relativas a percepción visual,
lexibilidade, contrastes de cor, etc.

CA3.6. Extraéronse informacións a través da consulta combinada de varias táboas de datos
(usando SQL)

Ampliación
CA1.1. Examináronse os compoñentes físicos dun computador (antes do confinamento)
CA1.8. Descargáronse e utilizáronse aplicacións de visualización e impresión de datos.
CA1.7. Realizáronse operacións rutineiras de mantemento dos equipamentos.
CA2.1. Identificáronse os conceptos esenciais de funcionamento e uso da rede e as
características propias das intranets e as extranets.
CA2.3. Utilizáronse os principais programas navegadores para se mover pola rede.
CA2.4. Realizáronse procuras selectivas de información mediante aplicacións específicas e
buscadores especializados por temas.
CA2.5. Utilizouse o correo electrónico directamente desde a web.
CA2.7. Identificouse o protocolo de rede para a transferencia de ficheiros (FTP) desde un
equipamento cliente a un servidor.
CA2.8. Implantáronse medidas de seguridade para protexer os equipamentos de intrusións
externas

2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
UF1 (repaso):
Análise dos traballos de deseño e da resolución de exercicios.
UF2 (ampliación):
RA1: Análise das producións dos alumnos/as e das probas específicas.

Avaliación

Instrumentos:
UF1 (repaso):
RA 1: Listas de cotexo
RA 3: mapa conceptual ou esquema que recolla a sintaxe das sentencias básicas.
Resolución de exercicios e problemas
UF2 (Ampliación)
RA1: investigación, resumo e informe.
CA2.1: esquemas e probas específicas (telemáticas).

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
No caso de informes, traballos de investigación, esquemas, a nota calcularase na
seguinte porcentaxe: 70% de aplicación de coñecementos, 20% presentación e
ortografía, 10% actitude e puntualidade.
No caso de produtos finais, esquemas, mapas conceptuais, resumos, resolución
Cualificación final de exercicios e problemas terase un conta a lista de cotexo e puntuarán sobre 10.
A cualificación da terceira avaliación será o resultado de dividir todas as notas por
o número de elas.
A nota obtida só poderá servir para subir a media da primeira e segunda
avaliación. No caso de ser menor que 5 non se terá en conta e se considerará
como nota da terceira (e final) a media da primeira e da segunda.
Proba extraordinaria de
setembro

Non aplica.
Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para os RA non superados.

Alumnado de
materia
pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva de aquelas tarefas que estean
relacionadas co CA non superado e a realización dunha proba específica.
Ó alumno/a correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante videochamada
ata comprobar que a aprendizaxe é satisfactoria.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como
mínimo na parte da proba específica a realizar de forma telemática ou presencial (se
fora posible en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media (como
sucede no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de repaso e
ampliación feitas durante o terceiro trimestre .

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Actividades de repaso
UF1- CA1.1 a CA 1.4.
Elaboración de titoriais para cada tarefa, descrición da tarefa e envío dos
materiais cos que traballar. Seguimento e orientación nas tarefas.
Clase por videoconferencia para os contidos teóricos (principios de deseño).
Tarefa para o alumnado: participación na clase virtual, cubrir test de auto
avaliación, facer as tarefas correspondentes a cada vídeo e o proxecto final no
que se aplicaron os contidos teóricos e prácticos (elaboración de cartel).
UF1-CA 3.6.
6 clases por videoconferencia para os contidos teóricos. Tarefa para o alumnado:
resolución dos exercicios correspondentes a cada clase.
UF2 - Actividades de ampliación
Tarefa da profesora: elaboración de titoriais sobre o manexo da aula virtual,
descarga e manexo de aplicacións para videochamadas e videochamada (na
primeira semana do confinamento). Seguimento personalizado de estas tarefas e
procesos con cada alumno/a.
Tarefa da profesora: clases por videochamada para os contidos teóricos. Deseño
das actividades de investigación seguindo a bibliografía axuntada e dos test de
auto avaliación para a parte teórica. Tarefa para o alumnado: conectarse á aula
virtual, atender e consultar dúbidas, elaboración dos traballos de investigación
propostos e dos test de autoavaliación para a parte teórica.
Actividades de carácter interdisciplinar: participación do alumnado nas
actividades técnicas deseñadas para este trimestre (todos os martes ás 12) a
través de videoconferencias con empresarios e profesionais do sector comercial.
Uso de classroom de Google de xeito que 3 das catro horas semanais son por vídeo
chamadas o que lles permite verse, recuperar a sensación de grupo e consultar
dúbidas en tempo real. Na primeira semana do confinamento, titorización individual
de este proceso para asegurar a conectividade, dispoñibilidade de ferramentas que
facilitasen tanto o uso da aula virtual como o contacto coa docente e entre eles.
Os 17 alumnos/as dispoñen de conexión a internet (de baixa velocidade en moitos
casos e con incidencias por tratarse do rural) e de dispositivos para poder seguir a
aprendizaxe de xeito virtual.
Vídeos titoríais elaborados coa ferramenta Zoom sobre as partes tanto teóricas
como prácticas (facilitan poder consultar en calquera momento a información para
poder realizar as tarefas da UF1-RA1 e na UF 2).
Uso de Classroom de Google para a publicación, seguimento e avaliación de todas
as tarefas, e de Meet para poder desenvolver as clases a través de vídeo
conferencia.
Selección dos contidos mínimos da UF2 (correspondente ao terceiro trimestre) e
envío en pdf como material de consulta para as tarefas e para o seguimento das
correspondentes clases virtuais.
Relación do material a consultar e/ou a usar en cada tarefa a realizar polo alumno/a

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

As indicacións iniciais ao principio do confinamento, foron
comunicadas no seu momento nunha clase ó grupo e de xeito
individual a aqueles que por algunha circunstancia non se puideron
conectar nese momento.
Para a comunicación das modificacións na programación, e a
información contida neste documento, o procedemento vai ser o
mesmo e farase na clase do venres 8 de maio. O obxectivo é motivar
ao alumnado que non ten nada suspenso na primeira nin na segunda
avaliación (a maioría), fomentar que sigan conectados e aprendendo.
No caso de alumnado con primeira e/ou segunda avaliación non
superada, aínda que participen na actividade anterior, terei unha
titoría individual para analizar o xa feito e recuperado e o que falta
(de ser o caso) coa correspondente temporización das tarefas e de
probas.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

MÓDULO: MÁRKETING NA ACTIVIDADE COMERCIAL
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe

Criterios de avaliación

RA4. Define as políticas aplicables ao produto ou servizo, adecuándoo ás necesidades
e ao perfil da clientela e ás tendencias do mercado

Repaso:
CA4.1 Identificáronse os atributos do produto ou servizo segundo a súa natureza, a súa
utilidade e as necesidades que poida satisfacer, os motivos de compra e a percepción de
valor das persoas consumidoras
CA4.3 Realizouse unha análise comparativa do produto ou servizo con outros da
competencia, centrada nas características técnicas, nas utilidades, na presentación, na marca,
no envase, etc

3º trimestre

Ampliación

UF 5: (ata o 4 de marzo)

UF 6

RA5 - Determina o método de fixación do prezo de venda do produto ou servizo,
tendo en conta os custos, a marxe comercial, os prezos da competencia, a percepción
de valor da clientela e outros factores que inflúen no prezo

CA5.1 Identificáronse os factores que inflúen no prezo de venda dun produto, considerando
custos de fabricación e distribución, comisións, marxes, ciclo de vida, prezos da competencia,
tipo de clientela, etc
CA5.4 Analizouse o efecto dunha variación nos custos de fabricación e distribución sobre o
prezo de venda final do produto
CA5.6 Determinouse o efecto das variacións no prezo de venda do produto sobre as vendas,
e analizouse a elasticidade da demanda do produto
CA5.7 Comparouse o prezo do produto ou servizo que se comercializa cos da competencia, e
analizáronse as causas das diferenzas
CA5.8 Definíronse estratexias en política de prezos tendo en conta custos, ciclo de vida do
produto, prezos da competencia, motivos de compra e percepción de valor da clientela

UF 7

RA6 - Selecciona a forma e a canle de distribución do produto ou da liña de produtos,
considerando os tipos de axentes intermediarios que interveñen e as funcións que de
desenvolven

CA6.1 Identificáronse as funcións da distribución comercial, valorando a súa importancia
dentro do márketing, para achegar o produto á poboación consumidora
CA6.2 Identificáronse as formas de venda en función do sector e do tipo de produto e de
clientela, diferenciando a venda tradicional, o autoservizo e a venda sen tenda
CA6.3 Recoñecéronse as canles de distribución comercial en función do número e do tipo de
axentes intermediarios que interveñen e as funcións que desempeñan
CA6.4 Comparáronse estruturas e xeitos de distribución comercial, considerando os niveis da
canle e o número e o tipo de intermediarios
CA6.6 Comparáronse posibles estratexias de distribución para distintos produtos, con vistas a
seleccionar a canle máis axeitada, valorando a posibilidade de distribución en liña
5CA6.7 Diferenciáronse os tipos de contratos de intermediación comercial para formalizar a
relación entre fabricantes e distribuidores/as do produto

Uf 8

RA7 - Identifica as accións e as técnicas que integran a política de comunicación da
empresa ou organización, analizando as funcións de cada unha

CA7.1 Diferenciáronse os tipos de accións que integran o mix de comunicación dunha
empresa, analizando a súa finalidade
CA7.2 Establecéronse os obxectivos da política de comunicación segundo o público obxectivo
e as estratexias empresariais
CA7.3 Caracterizáronse as funcións da publicidade, e os medios e os soportes máis habituais
CA7.4 Caracterizáronse as accións aplicables dentro da política de relacións públicas dunha
empresa ou organización
CA7.5 Identificáronse as técnicas de promoción de vendas máis utilizadas polas empresas de
distribución
CA7.6 Determináronse as funcións do merchandising, identificando os tipos de técnicas
aplicables
CA7.7 Caracterizouse a venda persoal, os seus obxectivos e características diferenciadoras
como instrumento de comunicación comercial de resposta inmediata
CA7.8 Identificáronse as técnicas de márketing directo máis utilizadas
CA7.9 Seleccionáronse as accións de comunicación e promoción máis axeitadas para lanzar
un produto ao mercado ou prolongar a súa permanencia nel

UF9

RA8 - Secuencia o proceso de planificación comercial, identificando as fases ou as
etapas do plan de márketing

CA8.2 Establecéronse as etapas ou fases do proceso de elaboración do plan de márketing
CA8.3 Establecéronse os datos ou a información de base que será obxecto de análise para
elaborar o plan de márketing
CA8.4 Fixáronse uns determinados obxectivos, analizando as estratexias de márketing máis
axeitadas para os alcanzar
CA8.5 Definíronse accións relativas ás políticas de produto, prezo, distribución e
comunicación, así como as relacións entre elas

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
UF5 (repaso):
RA4:Análise das tarefas realizadas e da resolución de exercicios.
UF6- UF9(ampliación):
RA5, RA6, RA7 E RA8: Análise das tarefas realizadas e da resolución de exercicios.

Avaliación
Instrumentos:
UF5 (repaso):
RA 4: Informe
UF6 (Ampliación)
RA5: Investigación, resumo, informe e proba específica (telemática).
No caso de informes, traballos de investigación, esquemas, a nota calcularase na
seguinte porcentaxe: 70% de aplicación de coñecementos, 20% presentación e
ortografía, 10% actitude e puntualidade.
No caso de produtos finais, esquemas, mapas conceptuais, resumos, resolución
de exercicios e problemas terase un conta a lista de cotexo e puntuarán sobre 10.
A cualificación da terceira avaliación será o resultado de dividir todas as notas por
Cualificación final
o número de elas.
Considerarase positivamente a realización de actividades propostas con carácter
voluntario para o alumnado.
A nota obtida só poderá servir para subir a media da primeira e segunda
avaliación. No caso de ser menor que 5 non se terá en conta e se considerará
como nota da terceira (e final) a media da primeira e da segunda.
Proba extraordinaria de
setembro

Non aplica.
Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para os RA non superados.

Alumnado de
materia
pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva de aquelas tarefas que estean
relacionadas co CA non superado e a realización dunha proba específica.
Ó alumno/a correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante
videochamada como apoio para unha aprendizaxe satisfactoria.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte da proba específica a
realizar de forma telemática ou presencial (se fora posible en xuño) e as tarefas
requeridas.
Aínda que a media resultante sexa superior a 5, a nota da avaliación recuperada
será de 5.

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Actividades de repaso
UF5.
Elaboración de videotitoriais para explicación e descrición da tarefa e envío dos
materiais cos que traballar. Seguimento e orientación nas tarefas.
Clase por videoconferencia para os contidos teóricos.
Tarefa para o alumnado: participación na clase virtual, facer as tarefas
correspondentes a cada encarga (elaboración de DAFO) e resume de vídeo sobre
o fenómeno MARCA ESPAÑA.
UF6-7-8-9
Clases por videoconferencia para os contidos teóricos e explicacións dos
prácticos.
Tarefa da profesora: elaboración de videotitoriais coas primeiras leccións da
unidade. Seguimento personalizado da conectividade e dificultades detectadas
coas tarefas e procesos con cada alumno/a.
Tarefa da profesora: clases por videochamada para os contidos teóricos. Deseño
das actividades detalladas na programación e seguimento do cumplimento e
dificultades na realización das mesmas.
Tarefa para o alumnado: conectarse á aula virtual, atender e consultar dúbidas,
elaboración dos traballos e tarefas propostos, do proxecto final de unidade e do
test de autoavaliación para a parte teórica.
Actividades de carácter interdisciplinar: participación do alumnado nas
actividades técnicas deseñadas para este trimestre (todos os martes ás 12) a
través de videoconferencias con empresarios e profesionais do sector comercial.
Uso de classroom de Google como aula virtual.
Skype e Meet como ferramentas de conexión para explicacións e conexión do grupo,
de xeito que permita consultar e resolver dúbidas en tempo real, manter o
contacto e o ambiente de aula.
Na primeira semana, titorización individual deste proceso para asegurar a
conectividade, dispoñibilidade de ferramentas que facilitasen tanto o uso da aula
virtual como o contacto coa docente e entre eles.
Os 17 alumnos/as dispoñen de conexión a internet (de baixa velocidade en moitos
casos e con incidencias por tratarse do rural) e de dispositivos para poder seguir a
aprendizaxe de xeito virtual.
Vídeos titoriais elaborados coa ferramenta Loom nas partes teóricas.
Uso de Classroom de Google para a publicación, seguimento e avaliación de todas
as tarefas, e de Meet/ Skype para poder desenvolver as clases a través de vídeo
conferencia.
Empregaranse recursos audiovisuais (vídeos, entrevistas, tests) para fomentar a
asimilación dos contidos teóricos e a facilitación da resolución das actividades
prácticas.

4 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

A comunicación das modificacións na programación e a información contida
neste documento farase nunha clase do módulo na semana do 11 de maio. O
obxectivo é motivar ao alumnado que non ten nada suspenso na primeira nin
na segunda avaliación (a maioría) e fomentar que sigan conectados e
aprendendo.
No caso de alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación non superada
ademais de participar na actividade anterior para a información xeral, terei
unha titoría persoal para analizar o xa feito e recuperado e o que falta (de ser
o caso) coa correspondente temporalización das tarefas e de probas .
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

MÓDULO: APLICACIÓN INFORMÁTICAS PARA O COMERCIO
1. Resultados de Aprendizaxe.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no
seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
UF 1: 1º e 2º trimestre (ata o 4 de marzo)

RA1. Confecciona materiais informativos e publicitarios, utilizando técnicas de deseño
gráfico

RA2. Realiza tarefas de manipulación de textos e de presentación de textos, imaxes e
gráficos en forma continua, empregando programas para a automatización das
actividades e dos traballos específicos do comercio.
RA3. Realiza cálculos matemáticos con folla de cálculo e tratamento de datos con
xestores de bases de datos, utilizando programas para a automatización das
actividades comerciais.
RA4. Realiza a facturación electrónica e outras tarefas administrativas, de xeito
telemático, utilizando en cada caso o software específico.
UF 2: 3º trimestre
RA1. Manexa a nivel de usuario/a sistemas informáticos empregados habitualmente
no comercio, utilizando o hardware e o software máis común.

RA2. Utiliza a rede internet e os servizos que a compoñen, manexando programas de
navegación, correo electrónico e transferencia de ficheiros, entre outros.

Criterios de avaliación
Repaso:
CA1.1. Deseñáronse materiais de comunicación en soportes gráficos
CA1.2. Realizouse a composición e o formato do material, respectando principios de
harmonía, proporción, equilibrio, simetría, etc.
CA1.3. Aplicáronse principios de asociación psicolóxica de imaxes, contidos, semellanza,
continuidade, simetría, etc.
CA1.4. Empregáronse técnicas de deseño e autoedición relativas a percepción visual,
lexibilidade, contrastes de cor, etc.

CA3.6. Extraéronse informacións a través da consulta combinada de varias táboas de datos
(usando SQL)

Ampliación
CA1.1. Examináronse os compoñentes físicos dun computador (antes do confinamento)
CA1.8. Descargáronse e utilizáronse aplicacións de visualización e impresión de datos.
CA1.7. Realizáronse operacións rutineiras de mantemento dos equipamentos.
CA2.1. Identificáronse os conceptos esenciais de funcionamento e uso da rede e as
características propias das intranets e as extranets.
CA2.3. Utilizáronse os principais programas navegadores para se mover pola rede.
CA2.4. Realizáronse procuras selectivas de información mediante aplicacións específicas e
buscadores especializados por temas.
CA2.5. Utilizouse o correo electrónico directamente desde a web.
CA2.7. Identificouse o protocolo de rede para a transferencia de ficheiros (FTP) desde un
equipamento cliente a un servidor.
CA2.8. Implantáronse medidas de seguridade para protexer os equipamentos de intrusións
externas

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
UF1 (repaso):
Análise dos traballos de deseño e da resolución de exercicios.
UF2 (ampliación):
RA1: Análise das producións dos alumnos/as e das probas específicas.

Avaliación

Instrumentos:
UF1 (repaso):
RA 1: Listas de cotexo
RA 3: mapa conceptual ou esquema que recolla a sintaxe das sentencias básicas.
Resolución de exercicios e problemas
UF2 (Ampliación)
RA1: investigación, resumo e informe.
CA2.1: esquemas e probas específicas (telemáticas).

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
No caso de informes, traballos de investigación, esquemas, a nota calcularase na
seguinte porcentaxe: 70% de aplicación de coñecementos, 20% presentación e
ortografía, 10% actitude e puntualidade.
No caso de produtos finais, esquemas, mapas conceptuais, resumos, resolución
Cualificación final de exercicios e problemas terase un conta a lista de cotexo e puntuarán sobre 10.
A cualificación da terceira avaliación será o resultado de dividir todas as notas por
o número de elas.
A nota obtida só poderá servir para subir a media da primeira e segunda
avaliación. No caso de ser menor que 5 non se terá en conta e se considerará
como nota da terceira (e final) a media da primeira e da segunda.
Proba extraordinaria de
setembro

Non aplica.
Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para os RA non superados.

Alumnado de
materia
pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva de aquelas tarefas que estean
relacionadas co CA non superado e a realización dunha proba específica.
Ó alumno/a correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante videochamada
ata comprobar que a aprendizaxe é satisfactoria.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como
mínimo na parte da proba específica a realizar de forma telemática ou presencial (se
fora posible en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media (como
sucede no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de repaso e
ampliación feitas durante o terceiro trimestre .

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Actividades de repaso
UF1- CA1.1 a CA 1.4.
Elaboración de titoriais para cada tarefa, descrición da tarefa e envío dos materiais
cos que traballar. Seguimento e orientación nas tarefas.
Clase por videoconferencia para os contidos teóricos (principios de deseño).
Tarefa para o alumnado: participación na clase virtual, cubrir test de auto
avaliación, facer as tarefas correspondentes a cada vídeo e o proxecto final no que
se aplicaron os contidos teóricos e prácticos (elaboración de cartel).
UF1-CA 3.6.
6 clases por videoconferencia para os contidos teóricos. Tarefa para o alumnado:
resolución dos exercicios correspondentes a cada clase.
UF2 - Actividades de ampliación
Tarefa da profesora: elaboración de titoriais sobre o manexo da aula virtual,
descarga e manexo de aplicacións para videochamadas e videochamada (na
primeira semana do confinamento). Seguimento personalizado de estas tarefas e
procesos con cada alumno/a.
Tarefa da profesora: clases por videochamada para os contidos teóricos. Deseño das
actividades de investigación seguindo a bibliografía axuntada e dos test de auto
avaliación para a parte teórica. Tarefa para o alumnado: conectarse á aula virtual,
atender e consultar dúbidas, elaboración dos traballos de investigación propostos e
dos test de autoavaliación para a parte teórica.
Actividades de carácter interdisciplinar: participación do alumnado nas actividades
técnicas deseñadas para este trimestre (todos os martes ás 12) a través de
videoconferencias con empresarios e profesionais do sector comercial.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Uso de classroom de Google de xeito que 3 das catro horas semanais son por vídeo
chamadas o que lles permite verse, recuperar a sensación de grupo e consultar dúbidas
en tempo real. Na primeira semana do confinamento, titorización individual de este
proceso para asegurar a conectividade, dispoñibilidade de ferramentas que facilitasen
tanto o uso da aula virtual como o contacto coa docente e entre eles.
Os 17 alumnos/as dispoñen de conexión a internet (de baixa velocidade en moitos casos
e con incidencias por tratarse do rural) e de dispositivos para poder seguir a
aprendizaxe de xeito virtual.

Materiais e recursos

Vídeos titoríais elaborados coa ferramenta Zoom sobre as partes tanto teóricas como
prácticas (facilitan poder consultar en calquera momento a información para poder
realizar as tarefas da UF1-RA1 e na UF 2).
Uso de Classroom de Google para a publicación, seguimento e avaliación de todas as
tarefas, e de Meet para poder desenvolver as clases a través de vídeo conferencia.
Selección dos contidos mínimos da UF2 (correspondente ao terceiro trimestre) e envío
en pdf como material de consulta para as tarefas e para o seguimento das
correspondentes clases virtuais.
Relación do material a consultar e/ou a usar en cada tarefa a realizar polo alumno/a

4 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

As indicacións iniciais ao principio do confinamento, foron
comunicadas no seu momento nunha clase ó grupo e de xeito
individual a aqueles que por algunha circunstancia non se puideron
conectar nese momento.
Para a comunicación das modificacións na programación, e a
información contida neste documento, o procedemento vai ser o
mesmo e farase na clase do venres 8 de maio. O obxectivo é motivar
ao alumnado que non ten nada suspenso na primeira nin na segunda
avaliación (a maioría), fomentar que sigan conectados e aprendendo.
No caso de alumnado con primeira e/ou segunda avaliación non
superada, aínda que participen na actividade anterior, terei unha
titoría individual para analizar o xa feito e recuperado e o que falta (de
ser o caso) coa correspondente temporización das tarefas e de probas.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

MÓDULO: PROCESOS DE VENDA
1.

Resultados de Aprendizaxe.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe

Criterios de avaliación

UF 1: 1º e 2º trimestre (ata o 4 de marzo)
UF2:
RA1. Identifica o proceso de decisión de compra dos/as consumidores/as e/ou usuarios/as, analizando os factores que inciden nel e as tipoloxías de clientela.
RA2. Define as funcións, os coñecementos e o perfil do persoal vendedor, analizando as necesidades de formación, motivación e remuneración do equipo de vendas.
RA3. Organiza o proceso de venda, definindo as liñas de actuación do persoal vendedor, de acordo cos obxectivos fixados no plan de vendas.
RA4. Desenvolve entrevistas con suposta clientela, utilizando técnicas axeitadas de venda, negociación e pechamento, dentro dos límites de actuación establecidos pola empresa.
UF 2: 3º trimestre
Ampliación
CA1.1. Xestionouse a documentación comercial de operacións de venda, desde a recepción do pedido
ata o envío e a recepción por parte do/a cliente/a.
CA1.2. Estableceuse o xeito de formalizar o pedido por parte do/a cliente/a, en vendas a distancia (por
catálogo, televenda, teléfono móbil, internet, etc
UF1:
CA1.3. Identificáronse as formas de pagamento, analizando o procedemento e a documentación
RA1. Xestiona a documentación comercial e de pagamento e cobramento
necesaria en cada caso.
das operacións de compravenda, formalizando os documentos necesarios. CA1.4. Diferenciáronse os medios de pagamento ao contado dos aprazados.
RA2. Determina os prezos e o importe das operacións, aplicando o cálculo CA1.5. Comparáronse os medios e as formas de pagamento, analizando as vantaxes e as desvantaxes en
comercial nos procesos de venda.
termos de custo, seguridade e facilidade de uso.
CA1.6. Formalizouse a documentación correspondente aos medios de pagamento.
CA1.7. Formalizáronse cheques, letras de cambio, obrigas de pagamento e demais documentación
correspondente aos medios de pagamento.
CA1.8. Identificouse a documentación correspondente ás operacións de endosamento, aval e xestión de
cobramento de medios de pagamento.
CA5.1. Interpretouse a normativa que regula os contratos de compravenda.
CA5.2. Caracterizouse o contrato de compravenda, os elementos que interveñen e os dereitos e as
obrigas das partes, analizando a súa estrutura e as cláusulas habituais que se inclúen nel.
CA5.3. Formalizouse o contrato de compravenda en que se recollen os acordos entre vendedor/a e
UF2:
comprador/a, utilizando un procesador de textos.
RA5. Formaliza os contratos de compravenda e outros contratos afíns,
CA5.4. Interpretouse a normativa que regula o contrato de compravenda a prazos e os requisitos que se
esixen para a súa formalización.
analizando as cláusulas máis habituais, de acordo coa normativa.
CA5.5. Caracterizouse o contrato de vendas en consignación, e os da a súa formalización.
CA5.6. Caracterizouse o contrato de subministración, analizando os supostos en que se requira para o
abastecemento de materiais e servizos
CA5.7. Analizáronse os contratos de leasing e renting como alternativas de adquisición e financiamento
do inmobilizado da empresa.

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
Análise de tarefas e resolución de exercicios ou preguntas.

Avaliación

Instrumentos:
Lista de cotexo das tarefas entregadas telemáticamente e participación nas
videoconferencias.

Cualificación final

Proba extraordinaria de
setembro

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación final non será desfavorecedora en canto aos contidos dados dende o 13 de
marzo.
Para o caso da terceira avaliación:
No caso de produtos finais, esquemas, mapas conceptuais, resumos, resolución de
exercicios e problemas terase un conta a lista de cotexo e puntuarán sobre 10.
A cualificación da terceira avaliación será o resultado de dividir todas as notas das tarefas
entregadas e da participación nas videoconferencias entre o número das mesmas.
A cualificación obtida na terceira avaliación só poderá servir para subir a media da
primeira e segunda avaliación. No caso de ser menor que 5 non se terá en conta e
considerarase como cualificación da terceira (e final) a media da primeira e da segunda
avaliación.
Non aplica.
Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para os RA non superados.

Alumnado de
materia
pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva de aquelas tarefas que estean
relacionadas co CA non superado e a realización dunha proba específica.
Ó alumno/a correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante videochamada
como apoio para unha aprendizaxe satisfactoria.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como
mínimo na parte da proba específica a realizar de forma telemática ou presencial (se
fora posible en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media (como
sucede no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de repaso e
ampliación feitas durante o terceiro trimestre .

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

UF2 - Actividades de ampliación
Tarefa da docente:
- Elaboración de tutoriais sobre o manexo da aula virtual, descarga e manexo
de aplicacións para videochamadas e videoconferencias (na primeira semana
de confinamento).
- Seguemento persoalizado das tarefas e procesos con cada alumno/a.
Clases por videochamada para os contidos teóricos.
Deseño das actividades de investigación e repaso, seguindo a bibliografía
proposta.
- Preparación de actividades de carácter interdisciplinar: participación do
alumnado nas actividades técnicas deseñadas para este trimestre (todos os
martes ás 12) a través de videoconferencias con empresarios e profesionais
do sector comercial.
- Corrección das tarefas.
Tarefas do alumnado:
Conectarse á aula virtual no horario previsto.
Conectarse ás videoconferencias sempre que lle sexa posible.
Atender e consultar dúbidas.
Elaboración das tarefas propostas.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Na primeira semana, titorización individual de este proceso para asegurar a
conectividade, dispoñibilidade de ferramentas que facilitasen tanto o uso da aula
virtual como o contacto coa docente e entre eles.
Os 17 alumnos/as dispoñen de conexión a internet (de baixa velocidade en moitos
casos e con incidencias por tratarse do rural) e de dispositivos para poder seguir a
aprendizaxe de xeito virtual.
Uso da aplicación Classroom de Google, de xeito que dúas clases son por
videochamadas o que lles permite verse, recuperar a sensación de grupo e
consultar dúbidas en tempo real. No resto de horas realízanse tarefas de repaso dos
contidos vistos durante a semana.

Materiais e recursos

Uso de Classroom de Google para a publicación, seguimento e avaliación de todas
as tarefas.
- Uso de Google Meet para poder desenvolver as clases a través de
vídeoconferencia.
- Libro de texto proposto.
- Visualización de videos.
- Correo electrónico.
- Equipo informático persoal e conexión a internet de alta velocidade.

4 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

A comunicación das modificacións na programación e a información contida
neste documento farase nunha clase do módulo na semana do 11 de maio. O
obxectivo é motivar ao alumnado que non ten nada suspenso na primeira nin
na segunda avaliación (a maioría) e fomentar que sigan conectados e
aprendendo.
No caso de alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación non superada
ademais de participar na actividade anterior para a información xeral, terei
unha titoría persoal para analizar o xa feito e recuperado e o que falta (de ser
o caso) coa correspondente temporalización das tarefas e de probas.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

MÓDULO: INGLÉS
1.

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2.

Avaliación e cualificación.

3.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,

e no seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe
Criterios de avaliación
1º e 2 º Trimestre (ata o 4 de marzo)
Repaso:
CA1.2 – Identificouse a idea principal da mensaxe
RA1 – Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos
CA1.4 – Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con
orais emitidos en lingua estándar, e analiza o contido global da
aspectos da vida profesional e cotiá.
mensaxe en relación cós recursos lingüísticos correspondentes.
CA1.7 – Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse as indicacións.
RA2 – Interpreta información profesional contida en textos escritos, ó
CA2.4 – Relacionouse o texto có ámbito da área profesional a que se refira.
analizar comprensivamente os seus contidos.
CA2.5 – Identificouse a terminoloxía utilizada.
CA3.1 – Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe.
CA3.2 – Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción.
RA3 – Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como
CA3.3 – Utilizáronse normas de protocolo en presentacións.
axente activo en conversas profesionais.
CA3.5 - Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión.
CA3.9 - Xustificouse a aceptación ou rexeitamento de propostas realizadas.
CA4.1 – Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e
profesionais.
CA4.2 – Organizouse a información coherentemente e con cohesión.
RA4 - Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras
CA4.5 – Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na
gramaticais coa súa finalidade.
formulación de documentos.
CA4.7 – Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se
elabore.
CA5.4 – Identificáronse os aspectos profesionais propios do sector, en
RA5 – Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de
calquera tipo de texto.
comunicación, e describe as situacións características do país da lingua
CA5.5 – Aplicáronse as normas de relación social es os protocolos propios do
estranxeira.
país da lingua estranxeira.
3º Trimestre
Ampliación
CA3.10 – Argumentouse a elección dunha determinada opción ou dun
RA3 – Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como procedemento de traballo.
axente activo en conversas profesionais.
CA3.11 – Solicitouse a reformulación do discurso ou de parte del cando se
considerou necesario.

2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
UF1 (Repaso):
Análise dos traballos e tarefas e da resolución de exercicios.
UF2 (Ampliación):
RA1: Análise da resolución de exercicios e das probas específicas.

Avaliación

Instrumentos:
UF1 (repaso):
Listas de control; Listas de cotexo; caderno de clase; resolución de exercicios e
problemas facendo explícitos os pasos seguidos.
UF2 (Ampliación).
Revisión de tarefas e probas específicas (telemáticas).
Entrevista, nunha comunicación verbal planificada, xa sexa individualmente, xa sexa
en pequenos grupos.
Cuestionario, mapa conceptual e ficha de recollida de información.
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Cualificación final

Proba extraordinaria
de setembro

A nota calcularase na seguinte porcentaxe: 70% Exames [as veces serán exames
escritos e outras serán exames orais], 10% Exame do libro de lectura “The Ghost of
the Green Lady”(formulario de 5 preguntas e as outras 5 a desenvolver), 10%
Traballos {presentacións, exposicións, actividades de simulación de Role Play}, e 10%
actitude, interese, participación activa e puntualidade.
No caso de produtos finais, traballos, speakings, readings, writings, listenings e
resolución de exercicios puntuarán sobre 10.
A cualificación da terceira avaliación será a suma de todas as notas dividido polo
número delas.
A nota obtida só poderá servir para subir a media da primeira e segunda avaliación.
No caso de ser menor que 5 non se terá en conta e se considerará como nota da
terceira (e final) a media da primeira e da segunda.

Non aplica.
Criterios de avaliación:
Análise datarefas e probas específicas a realizar para os resultados de aprendizaxe
non superados.
Criterios de cualificación:

Alumnado de
materia pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

É obrigatorio a realización e avaliación positiva daquelas tarefas que estean relacionadas có
criterio de avaliación non superado e a realización dunha proba específica.
Ó alumno/a correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante videochamada como
apoio para unha aprendizaxe satisfactoria.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como mínimo na
parte da proba específica a realizar de forma telemática ou presencial (se a situación sanitaria
permite facela presencial en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da avaliación
recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media (como sucede no resto de
alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de repaso e ampliación feitas durante o
terceiro trimestre .

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)
UF 1 - Actividades de repaso

Actividades

Tarefa da profesora: Elaboración de manuais para as explicacións teóricas e
prácticas e posterior execución das tarefas propostas, descrición das diferentes
tarefas e envío dos materiais cós que traballar.
Seguimento e orientación destas tarefas.
Clase por videoconferencia para os distintos contidos teóricos e prácticos.
Tarefa para o alumnado: participación na clase virtual, realizar as tarefas
correspondentes a cada tema e a resolución dos exercicios correspondentes a
cada clase.
UF2 - Actividades de ampliación
Tarefa da profesora: Elaboración de manuais para as explicacións teórica s e
prácticas e posterior execución das tarefas propostas, descrición das diferentes
tarefas e envío dos materiais cós que traballar.
Seguimento e orientación personalizado con cada alumno/a destas tarefas .
Clases por videoconferencia para os contidos teóricos e prácticos.
Tarefa para o alumnado: conectarse á aula virtual, participación activa, atender
e consultar dúbidas e elaboración dos traballos propostos .

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Uso da classroom de Google de xeito que as cinco horas semanais son por
videoconferencia o que lles permite unha participación activa, interactuar, recuperar
a sensación de grupo e consultar dúbidas e aclarar problemas en tempo real.
Os dezasete alumnos/as dispoñen de dispositivos e de conexión a internet ( en
ocasións con incidencias por tratarse do rural) para poder seguir a aprendizaxe de
xeito virtual.

Materiais e recursos

Elaboración de manuais e apuntes tanto das partes teóricas como prácticas o que
lles facilita poder consultar en calquera momento a información para poder realizar
as tarefas da UF 1 e na UF 2.
Uso de Classroom de Google para a publicación, seguimento e avaliación de todas
as tarefas, e de Meet para poder desenvolver as clases a través de
videoconferencias.
Selección dos contidos mínimos da UF2 (correspondente ao terceiro trimestre) e
envío en pdf como material de consulta para as tarefas e para o seguimento das
correspondentes clases virtuais.
Relación do material que cada alumno/a teña que empregar á hora de executar
unhas tarefas determinadas.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

Para a comunicación das modificacións na programación, e a información
contida neste documento, o procedemento será o mesmo e farase na clase
do luns 11 de maio.
No caso de alumnado cunha ou dúas avaliacións non superadas, estou a ter
titorías persoais para analizar a materia realizada e elabori un plan de estudo
para que poidan recuperar as correspondentes avaliacións suspensas a
través de diferentes tarefas e a posibilidade de probas virtuais (ou
presenciais se a situación sanitaria o permite a finais de maio ou xuño).

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

MÓDULO: XESTIÓN DE COMPRAS
1. Resultados de Aprendizaxe.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no
seu caso ampliación)
4. Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe

RA3 - Tramita a documentación de compra de mercadorías,
realizando pedidos, controlando albarás e facendo efectivas
facturas segundo os procedementos seguidos habitualmente con
provedores/as ou centrais de compra

RA1 - Determina as necesidades de compra dun pequeno
establecemento comercial, realizando previsións de vendas a
partir de datos históricos, tendencias, capacidade do punto de
venda, rotación, etc
RA4 - Xestiona e controla o proceso de recepción de pedidos,
verificándoos de acordo cos criterios comerciais
establecidos con provedores/as, distribuidores/as comerciais ou
centrais de compra

RA5 - Comproba a idoneidade da variedade de produtos
implantada no establecemento comercial, calculando a súa
rendibilidade e detectando produtos caducados e obsoletos, e a
oportunidade de novos produtos

Criterios de avaliación
CA3.1 - Determináronse os tipos de documentos utilizados na compra e subministración de mercadorías de
pequenos comercios.
CA3.2 - Realizáronse os documentos no proceso de compra de mercadorías utilizando aplicacións ofimáticas.
CA3.3 - Identificáronse os medios de comunicación con provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais
de compra, habituais no proceso de compra.
CA3.4 - Interpretáronse facturas de provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de compra,
comprendendo a responsabilidade que leva consigo cada cláusula incluída nelas.
CA3.5 - Determináronse os documentos accesorios de transporte e notas de gastos nas operacións de compras a
provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de compra.
CA3.7 - Identificáronse os medios de pagamento utilizados habitualmente nas facturas de provedores/as,
distribuidores/as comerciais ou centrais de compra.
CA1.3 - Determináronse períodos de maior e menor demanda comercial en función da estacionalidade e da
evolución da actividade comercial da zona.
CA1.5 - Identificáronse as causas das desviacións detectadas entre as cifras das vendas previstas e as reais.
CA1.7 - Realizouse a programación de compras de mercadorías con suficiente antelación e periodicidade para
asegurar o abastecemento da tenda.
CA1.8 - Identificáronse os custos principais provocados pola rotura de existencias dunha determinada referencia
no punto de venda
CA5.1 - Calculouse a rendibilidade dos produtos ofertados, utilizando razóns elementais das cifras de vendas e
marxes de beneficios.
CA5.3 - Sistematizouse a información obtida sobre novas tendencias e innovacións de produtos, acudindo a
feiras sectoriais e consultando publicacións especializadas, fontes en liña e outras fontes.
CA5.4 - Elaborouse un plan de revisión de produtos caducados ou con risco de obsolescencia, analizando as
vendas do período e a satisfacción da clientela.
CA5.5 - Elaborouse un plan de liquidación de produtos, establecendo as accións necesarias e os prazos.
CA5.7 - Establecéronse criterios de incorporación de novidades á variedade de produtos, valorando a
rendibilidade ofertada e a súa complementariedade.

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
Análise de tarefas e resolución de exercicios ou preguntas.

Avaliación

Cualificación final

Proba extraordinaria
de setembro

Instrumentos:
Tarefas de investigación.
Tarefas de elaboración de documentos.
Tarefas de tests de repaso.
Tarefas de repaso.
Tarefas de aplicación
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Cada tarefa puntuarase dun 1 ó 10, sendo esta última a nota máis alta. Terase en conta
que o alumno cumpre as instrucións das tarefas, a aplicación do contido do módulo
correspondente e a súa presentación.
A cualificación final realizarase a través dunha media ponderada entre tódolas tarefas
(70%), a presencialidade nas sesións de explicación por videochamada (10%) e a
participación no conxunto de actividades (20%)
A cualificación final do módulo será a media da primeira e segunda avaliación. Ademáis, si
a nota da terceira avaliación axuda ó alumno a subila media tamén terase en conta. No
caso de que dita nota sexa menor non se terá en conta.
Non aplica.
Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para os RA non superados:
Coñece os conceptos necesarios relacionados coa unidade didáctica.
Sabe aplicar os conceptos aprendidos.
Relaciona o contido có entorno.
Coñece a aplicación práctica do contido.

Alumnado de
materia pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
Teranse en conta as tarefas realizadas (50% da nota) e o resultado da proba obxectiva
telemática (ou presencial se fora posible). Que representa o outro 50% da nota.
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media (como
sucede no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de repaso e
ampliación feitas durante o terceiro trimestre .

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Actividades de elaboración de documentos.
Actividades de aplicación.
Test da unidade didáctica

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Actividades de investigación.
Actividades de elaboración de documentos.
Tests de repaso.
Actividades de repaso.
Actividades de aplicación.
As actividades fanse a través da aula virtual (Classroom) habilitada dende
principio de curso, complementada con explicacións a través de
videochamadas (Meet) e titorías personalizadas para a resolución de dúbidas
(a través de distintos medios).
A metodoloxía será flexible ás condicións de cada alumno.
Classroom de Google.
Meet .
Apuntes proporcionados pola docente.
Libro de texto do módulo.

4 Información e publicidade

Información ao alumnado
e ás familias

Publicidade

A comunicación das modificacións na programación e a información contida neste
documento farase nunha clase na semana do 11 de maio.
No caso de alumnado con unha ou as dúas avaliacións non superadas, aínda que
participen na actividade anterior, terei unha titoría persoal para analizar o xa feito e
recuperado e o que falta (de ser o caso) coa correspondente temporalización das
tarefas e posibilidades de probas.

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

MÓDULO: FOL
1. Resultados de Aprendizaxe.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no
seu caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe

Criterios de avaliación

UF 1 e UF2: 1º e 2º trimestre (ata o 4 de marzo)
UF1:
RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.
RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector do comercio e o
márketing.
RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.
RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en Actividades Comerciais.
UF2:
RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.
RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo (incompleto)
UF 2: 3º trimestre

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e
recoñéceos en diferentes situacións de traballo

RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as
continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións.

Ampliación
CA2.3. Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.
CA2.4. Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas
de fomento da contratación para determinados colectivos.
CA2.5. Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.
CA2.6. Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou,
na súa falta, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de técnico en
Actividades Comerciais.
CA2.7. Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida
laboral e familiar e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres.
CA2.8. Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o
integran.
CA2.9. Identificáronse as causas e os efectos da modificación, da suspensión e da extinción da
relación laboral.
CA2.10. Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.
CA2.11. Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de so-lución.
CA2.12. Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de orga-nización
do traballo.
CA3.1. Valorouse o papel da Seguridade Social como piar esencial do estado social e para a
mellora da calidade de vida da cidadanía.

RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e
oportunidades de emprego ao longo da vida

CA3.2. Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da Seguridade Social.
CA3.3. Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora
e as cotas correspondentes a ela e á empresa.
CA3.4. Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus
requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.
CA3.5. Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos
sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación por desemprego de
nivel contributivo básico.
CA4.1. Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que
permitan a toma de decisións profesionais.
CA4.2. Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para
a empregabilidade e a adaptación ás exixencias do proceso produtivo.
CA4.3. Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros Estados da Unión
Europea.
CA4.4. Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no
acceso ao emprego e nas condicións de traballo.
CA4.5. Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional
de técnico en Actividades Comerciais.
CA4.6. Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade
profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para as
mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.
CA4.7. Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas
coa titulación de técnico en Actividades Comerciais.
CA4.8. Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.
CA4.9. Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co
título.

2 Avaliación e cualificación
Procedementos:
UF2 (ampliación):
Análise de tarefas e resolución de exercicios ou preguntas.
Instrumentos:
UF2 (ampliación)

Avaliación

Cualificación
final

Proba extraordinaria de
setembro

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e
recoñéceos en diferentes situacións de traballo Lista de cotexo das tarefas
entregadas telemáticamente e participación nas videoconferencias.
RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as
continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións Lista de cotexo das
tarefas entregadas telemáticamente e participación nas videoconferencias.
RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación
e oportunidades de emprego ao longo da vida Lista de cotexo das tarefas
entregadas telemáticamente e participación nas videoconferencias.
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación final non será desfavorecedora en canto aos contidos dados dende o
13 de marzo.
Para o caso da terceira avaliación:
No caso de produtos finais, esquemas, mapas conceptuais, resumos, resolución de
exercicios e problemas terase un conta a lista de cotexo e puntuarán sobre 10.
A cualificación da terceira avaliación será o resultado de dividir todas as notas das
tarefas entregadas e da participación nas videoconferencias entre o número das
mesmas.
A cualificación obtida na terceira avaliación só poderá servir para subir a media da
primeira e segunda avaliación. No caso de ser menor que 5 non se terá en conta e
considerarase como cualificación da terceira (e final) a media da primeira e da
segunda avaliación.
Non aplica.
Criterios de avaliación:
Análise das tarefas e probas específicas a realizar para os RA non superados.

Alumnado de
materia
pendente
(con 1ª e/ou 2ª
avaliación non
superada)

Criterios de cualificación para alumnado:
É obrigatorio a realización e avaliación positiva de aquelas tarefas que estean
relacionadas co CA non superado e a realización dunha proba específica.
Ó alumno/a correspondente facilitaráselle o repaso individual mediante
videochamada como apoio para unha aprendizaxe satisfactoria.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
O alumnado deberá ter un 5 como mínimo na parte de tarefas e tamén un 5 como
mínimo na parte da proba específica a realizar de forma telemática ou presencial
(se fora posible en xuño).
Aínda que a media resultante de ambos instrumentos sexa superior a 5, a nota da
avaliación recuperada será de 5. Pero o alumno/a poderá mellorar esa media
(como sucede no resto de alumnado) ó ter en conta os resultados das tarefas de
repaso e ampliación feitas durante o terceiro trimestre .

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

UF2 - Actividades de ampliación
Tarefa da docente:
- Elaboración de tutoriais sobre o manexo da aula virtual, descarga e
manexo de aplicacións para videochamadas e videoconferencias (na
primeira semana de confinamento).
- Seguemento persoalizado das tarefas e procesos con cada alumno/a.
Clases por videochamada para os contidos teóricos.
Deseño das actividades de investigación e repaso, seguindo a
bibliografía proposta.
- Preparación de actividades de carácter interdisciplinar: participación
do alumnado nas actividades técnicas deseñadas para este trimestre
(todos os martes ás 12) a través de videoconferencias con empresarios
e profesionais do sector comercial.
- Corrección das tarefas.
Tarefas do alumnado:
Conectarse á aula virtual no horario previsto.
Conectarse ás videoconferencias sempre que lle sexa posible.
Atender e consultar dúbidas.
- Elaboración das tarefas propostas.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Na primeira semana do confinamento, titorización individual do proceso para
asegurar a conectividade e a dispoñibilidade de ferramentas que facilitasen
tanto o uso da aula virtual como o contacto coa docente e entre o grupo..
Os 17 alumnos/as dispoñen de conexión a internet (de baixa velocidade en
moitos casos e con incidencias por tratarse do rural) e de dispositivos para
poder seguir a aprendizaxe de xeito virtual.
Uso da aplicación Classroom de Google, de xeito que dúas das tres horas son
por videochamadas o que lles permite verse, recuperar a sensación de grupo
e consultar dúbidas en tempo real. Na outra hora realízanse tarefas de repaso
dos contidos vistos durante a semana.

Materiais e recursos

Uso de Classroom de Google para a publicación, seguimento e avaliación de
todas as tarefas.
- Uso de Google Meet para poder desenvolver as clases a través de
vídeoconferencia.
- Libro de texto proposto.
- Visualización de videos.
- Correo electrónico.
- Equipo informático persoal e conexión a internet de alta velocidade.

4 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

A comunicación das modificacións na programación e a información
contida neste documento farase nunha clase do módulo na semana do
11 de maio. O obxectivo é motivar ao alumnado que non ten nada
suspenso na primeira nin na segunda avaliación (a maioría) e fomentar
que sigan conectados e aprendendo.
No caso de alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación non
superada ademais de participar na actividade anterior para a
información xeral, terei unha titoría persoal para analizar o xa feito e
recuperado e o que falta (de ser o caso) coa correspondente
temporalización das tarefas e de probas.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

