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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 
 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFGM DE ACTIVIDADES COMERCIAIS  (CMCOM01) 
Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: INGLÉS  (MP0156) Curso: 1º 

 

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 

 

•  RA1. Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos en lingua 

estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos recursos lingüísticos correspondentes. 
– CA1.1. Situouse a mensaxe no seu contexto. 

– CA1.3. Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro medio oral. 

– CA1.4. Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida profesional e 
cotiá.por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e articulado con claridade. 

– CA1.7. Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse as indicacións. 

 

• RA2. Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente 

os seus contidos. 

– CA2.2. Léronse comprensivamente textos sinxelos. 

– CA2.3. Interpretouse o contido global da mensaxe. 
– CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. 

– CA2.5. Identificouse a terminoloxía utilizada. 

– CA2.7. Interpretouse a mensaxe recibida a través de soportes telemáticos (correo electrónico, fax, etc.). 

 

• RA3.  Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas 

profesionais. 

– CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 
– CA3.2. Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción. 

– CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

– CA3.7. Enumeráronse as actividades da tarefa profesional. 
– CA3.8. Describiuse e estableceuse a secuencia dun proceso de traballo da competencia propia. 

– CA3.10. Argumentouse a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo. 

 

• RA4. Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. 

– CA4.1. Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais 

– CA4.4. Formalizouse documentación específica do campo profesional propio. 

– 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 comunicación, e describe as 

relacións características do país da lingua estranxeira. 

– CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes da comunidade onde se fale a lingua 

estranxeira. 
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– CA5.2. Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de relación social propios do país. 

– CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector, en calquera tipo de texto. 

– CA5.5. Aplicáronse as normas de relación social e os protocolos propios do país da lingua estranxeira 
 

2ª Avaliación 

 

• RA1. Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos en lingua 

estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos recursos lingüísticos correspondentes. 
– CA1.2. Identificouse a idea principal da mensaxe. 
– CA1.4. Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con aspectos da vida profesional e 

cotiá. 

– CA1.5. Estableceuse a secuencia dos elementos constituíntes da mensaxe. 

– CA1.6. Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñecido, transmitido 
por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e articulado con claridade. 

 

• RA2. Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente 

os seus contidos. 

– CA2.2. Léronse comprensivamente textos sinxelos. 

– CA2.3. Interpretouse o contido global da mensaxe. 
– CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira. 

– CA2.7. Interpretouse a mensaxe recibida a través de soportes telemáticos (correo electrónico, fax, etc.). 

 

• RA3. Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas 

profesionais. 

– CA3.2. Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e estratexias de interacción. 

– CA3.3. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións. 
– CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

– CA3.6. Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións. 

– CA3.9. Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de propostas realizadas. 

– CA3.10. Argumentouse a elección dunha determinada opción ou dun procedemento de traballo. 
 

• RA4. Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. 

– CA4.1. Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais 
– CA4.3. Realizáronse resumos de textos relacionados co propio contorno profesional. 

– CA4.4. Formalizouse documentación específica do campo profesional propio. 

– 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 comunicación, e describe as 

relacións características do país da lingua estranxeira. 
– CA5.1. Definíronse os trazos máis salientables dos costumes da comunidade onde se fale a lingua 

estranxeira. 

– CA5.2. Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de relación social propios do país. 
– CA5.3. Identificáronse as crenzas e os valores propios da comunidade onde se fale a lingua estranxeira. 

– CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector, en calquera tipo de texto. 

 

3ª Avaliación 

• RA1. Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emitidos en lingua 

estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos recursos lingüísticos correspondentes. 

– CA1.7. Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse as indicacións. 
– CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen 

entender todos os seus elementos. 
 

• RA2. Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar comprensivamente 

os seus contidos. 
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– CA2.1. Seleccionáronse os materiais de consulta e dicionarios. 

– CA2.6. Realizáronse traducións de textos sinxelos utilizando material de apoio, en caso necesario. 

– CA2.7. Interpretouse a mensaxe recibida a través de soportes telemáticos (correo electrónico, fax, etc.). 
 

• RA3.  Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como axente activo en conversas 

profesionais. 

– CA3.4. Describíronse feitos breves e imprevistos relacionados coa profesión. 
– CA3.5. Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

– CA3.11. Solicitouse a reformulación do discurso ou de parte del cando se considerara necesario. 

 

• RA4. Elabora textos sinxelos e relaciona as regras gramaticais coa súa finalidade. 

– CA4.1. Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesionais 

– CA4.2. Organizouse a información coherentemente e con cohesión. 
– CA4.6. Resumíronse as ideas principais de informacións dadas, utilizando os seus propios recursos 

lingüísticos. 

 

• RA5. Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comunicación, e describe as 

relacións características do país da lingua estranxeira. 

– CA5.2. Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de relación social propios do país. 

– CA5.4. Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector, en calquera tipo de texto. 
 

 
 

 

2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 
Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Inglés están definidos no punto 1 da 

presente Programación.  

 
As dúas primeiras avaliacións, impartidas presencialmente, estaban marcadas polas seguintes porcentaxes: 

60% Probas escritas e 40% A actitude e o traballo subido á plataforma Edmodo. (10% + 30%) 

 

Durante a terceira avaliación, o alumnado realiza ,de maneira telemática, unha serie de tarefas de repaso e 
ampliación (gramática e vocabulario) e tarefas  de expresión e comprensión escrita e oral. Este traballo será 

avaliado tendo en conta a súa entrega dentro do prazo establecido e o contido das tarefas entregadas. Os 

criterios para avaliar estas tarefas serán os seguintes: 
 

- Entrega das actividades programadas polo docente: un máximo de 0,5 puntos, sempre e cando, se entregue 

máis dun 75% das actividades programadas.  

- Calidade do contido das actividades entregadas: Máximo de 0,5 puntos.  
 

A metodoloxía empregada desde mediados de  marzo a xuño, consistirá en:  

- Actividades enviadas pola plataforma Edmodo e por correo electrónico, que o alumnado entregará por 
calquera dos dous medios anteriormente mencionados 

- Para aclarar dúbidas sobre os contidos traballados poderá usarse Cisco Webex Meeting para 

videoconferencias.  
  

 Para realizar a media, o alumnado terá que conseguir un mínimo de 5 nas avaliacións, tendo en conta que  

ao tratarse dunha lingua, por tratarse de avaliación continua, a primeira sería recuperada ao superar a 

segunda. A nota do traballo realizado na terceira avaliación , nunca poderá prexudicar a media das dúas 
anteriores. Terase en conta no caso de que beneficie ao alumnado. 

 

O redondeo das cualificacións finais do módulo e de cada avaliación realizarase seguindo o 

método matemático de redondeo á alza, método que serve para definir a nota que figura nos 
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boletíns informativos trimestrais. Así, unha cualificación cun valor de "coma cinco ou maior" 

automaticamente sube ó seguinte número enteiro (aclaración: non se aplicará no caso do 4,5 xa que 

significaría chegar ao aprobado, polo que a nota do boletín cun 4,5 sería un 4). Ademais, hai que 

ter en conta que de cara á nota final do módulo, para facer a media aritmética, tomaranse os valores 

con decimais de cada avaliación e non os números enteiros dos boletíns. 
 
A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 

tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 

terceira avaliación. Á nota final, incrementada ou non, aplicaráselle o redondeo á alza. 

 

 

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

O alumnado que non puido realizar as probas de recuperación, poderá superar a parte pendente por medio de 
tarefas enviadas por edmodo ou proba telemática na mesma plataforma antes da proba de xuño. 

 

O alumnado que sega sen superar a segunda avaliación realizará actividades de recuperación de xeito 
autónomo, tratando os diferentes puntos gramaticais, vocabulario, documentos e diálogos para preparar a 

proba presencial ou telemática. Todo en relación aos RA/CA establecidos no punto 1 desta programación. 

 

Os RA imprescindibles da 3ª, que se corresponde co contido ampliado, poderán ser avaliados na 

proba de recuperación pero a parte correspondente a esa 3ª avaliación non poderá repercutir 

negativamente na nota final. 

 
Realizarase a proba presencial ou telemática segundo sexan as circunstancias e que, se non se indica o 
contrario, manteríase o calendario de exames xa marcado. 

 
 

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

 

O alumnado que se teña que presentar á proba de avaliación extraordinaria pola perda de dereito a avaliación 

continua, realizaran unha proba presencial ou telemática segundo sexan as circunstancias e que, se non se 
indica o contrario,manteríase o calendario de exames xa marcado. Na proba incluiranse exercicios 

gramaticais e de vocabulario  e de expresión escrita, do impartido durante o curso, relacionado cos RA/CA 

establecidos no punto 1 desta programación.  
 

Os RA imprescindibles da 3ª, que se corresponde co contido ampliado e as tarefas, poderán ser 

avaliados na proba de Perda de Avaliación Continua pero a parte correspondente a esa 3ª avaliación 

non poderá repercutir negativamente na nota final. 

 
 Ademais deberán entregar un curriculum vitae coa súa carta de presentación, elaborar un vídeo onde 

expresen una queixa por un articulo defectuoso e entregar realizados os 6  documentos que se lles enviaron 

por correo electrónico ou edmodo. 
 

 A proba escrita, presencial ou telemática, fará media aritmética co traballo entregado.(50% proba e 50% 

traballo) 
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5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos 

durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 

 

6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 49/2016, do 7 de abril, 

polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en 

Actividades Comerciais.e as 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. 

 

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Inglés publicarase na web do 
centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 

 

 

 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA

Ciclo: CFGM ACTIVIDADES COMERCIAIS (CMCOM01)
Ano académico

2019/ 2020

Módulo: DINAMIZACIÓN DO PUNTO DE VENDA (MP1231) Curso: 1º

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais:

1ª Avaliación
MP1231_12 Organización da superficie comercial e merchandising.

 RA1 - Organiza a superficie comercial, aplicando técnicas de aproveitamento óptimo de
espazos e criterios de seguridade e hixiene.

- CA1.1 Identificáronse os trámites oportunos para a obtención de licenzas e autorizacións de
elementos externos na vía pública.

- CA1.3 Determináronse as principais técnicas de merchandising que se utilizan na distribución
dunha superficie de venda.

- CA1.6 Describíronse as medidas que se aplican nos establecementos comerciais para conseguir que
a circulación da clientela sexa fluída e poida permanecer o máximo tempo posible no interior.

- CA1.7 Describíronse os criterios que se utilizan na distribución lineal do solo por familia de
produtos, explicando vantaxes e inconvenientes.

 RA2 - Coloca, expón e repón os produtos na zona de venda, atendendo a criterios
comerciais, a condicións de seguridade e á normativa.

- CA2.1 Delimitáronse as dimensións da variedade de produtos.
- CA2.2 Estableceuse o número de referencias segundo características dos produtos, espazo

dispoñible e tipo de lineal.
- CA2.3 Realizáronse simulacións de rotación dos produtos nos lineais dun establecemento

comercial.
- CA2.4 Analizáronse os efectos que producen na poboación consumidora os modos de colocación de

produtos nos lineais.
- CA2.5 Clasificáronse os produtos en familias, consonte a normativa.
- CA2.6 Identificáronse os parámetros físicos e comerciais que determinan a colocación dos produtos

en diversos niveis, zonas do lineal e posicións.
- CA2.7 Interpretáronse planogramas de implantación e reposición de produtos no lineal.
- CA2.8 Realizouse a distribución e a colocación dos produtos no lineal, aplicando técnicas de

merchandising.
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2ª Avaliación
MP1231_12 Organización da superficie comercial e merchandising.

 RA3 - Determina accións promocionais para rendibilizar os espazos de establecementos
comerciais, aplicando técnicas para incentivar a venda, e para a captación e fidelización de
clientela.

- CA3.1 Describíronse os medios promocionais que habitualmente se utilizan nun pequeno
establecemento comercial.

- CA3.2 Enumeráronse as principais técnicas psicolóxicas que se aplican nunha acción promocional.
- CA3.3 Consideráronse as situacións susceptibles de introducir unha acción promocional.
- CA3.4 Programáronse, segundo as necesidades comerciais e o orzamento, as accións máis

axeitadas.
- CA3.5 Seleccionouse a acción promocional máis axeitada para os obxectivos comerciais.

 RA4 - Aplica métodos de control de accións de merchandising e avalía os resultados
obtidos.

- CA4.1 Estableceuse o procedemento de obtención do valor das razóns de control.
- CA4.2 Describíronse os instrumentos de medida que se utilizan para valorar a eficacia dunha acción

promocional.
- CA4.3 Calculáronse as razóns que se utilizan para o control das accións de merchandising.
- CA4.4 Avaliouse a eficacia da acción promocional, utilizando as principais razóns que a

cuantifican.
- CA4.5 Realizáronse informes onde se interpreten e se argumenten os resultados obtidos.

3ª Avaliación
MP1231_12 Organización da superficie comercial e merchandising.

 RA1 - Organiza a superficie comercial, aplicando técnicas de aproveitamento óptimo de
espazos e criterios de seguridade e hixiene.

CA 1.6 Utilizáronse programas informáticos de edición ao realizar carteis para o establecemento.
CA 1.7 Montáronse os elementos decorativos en condicións de seguridade e prevención de riscos laborais

- CA1.4 Definíronse as características dunha zona fría e dunha zona quente nun establecemento
comercial.

- CA1.2 Dispuxéronse os elementos da tenda, da moblaxe e de exposición, segundo as necesidades
da superficie de venda.

- CA1.5 Determináronse métodos para reducir barreiras psicolóxicas e físicas de acceso ao
establecemento comercial

MP1231_22 Rotulación, cartelaría e escaparatismo.

 RA1 - Realiza traballos de decoración, sinalética, rotulación e cartelaría, aplicando
técnicas de publicidade e animación no punto de venda.

- CA 1.1 Animouse e decorouse o establecemento segundo a planificación anual, dinamizándoo
segundo a política comercial do establecemento.

- CA1.2 Elaborouse papelaría segundo o libro de estilo corporativo dun establecemento.
- CA1.3 Asociáronse tipografías cos efectos que producen na poboación consumidora.
- CA1.4 Elaboráronse formas de cartelaría acordes con cada posicionamento e coa sinalética
- CA1.5 Creáronse mensaxes que se lle queiran transmitir á clientela mediante as técnicas de

rotulación, combinando materiais que consigan a harmonización entre forma, textura e cor.
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- CA 1.6 Utilizáronse programas informáticos de edición ao realizar carteis para o establecemento.
- CA 1.7 Montáronse os elementos decorativos en condicións de seguridade e prevención de riscos

laborais.

 RA 2. Realiza os escaparates adecuados ás características esenciais dos establecementos e
coida os elementos exteriores, aplicando técnicas profesionais.

- CA 2.1 Analizouse un estudo no que se analice o deseño e a montaxe de escaparates en
establecementos comerciais de diferentes tipos.

- CA 2.2 Explicáronse os efectos psicolóxicos que producen na poboación consumidora as técnicas
utilizadas en escaparatismo.

- CA 2.3 Argumentáronse as funcións e os obxectivos que pode ter un escaparate.
- CA 2.4 Definíronse os criterios de valoración do impacto que pode producir un escaparate no

volume de vendas.
- CA 2.5 Especificáronse os criterios de selección dos materiais que se vaian utilizar e o orzamento

dispoñible.
- CA 2.6 Definíronse os criterios de composición e montaxe dos escaparates, atendendo a criterios

comerciais.
- CA 2.7 Deseñáronse escaparates aplicando os métodos axeitados e as técnicas precisas, segundo un

bosquexo
- CA 2.8 Montáronse escaparates con obxectivos comerciais diversos.

2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación.

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Dinamización do Punto de Venda están
definidos no punto 1 da presente Programación.

Dada a especial circunstancia derivada da situación de alarma polo COVID – 19 que obrigou a continuar o
curso de xeito non presencial se non en liña, a metodoloxía, instrumentos e criterios de cualificación
empregados reflíctense nas seguintes decisións:

- Para traballar os criterios da terceira avaliación, o alumnado realiza exercicios, propostos pola
profesora, das unidades 6 e 7, que son enviados pola plataforma “Edmodo” e/ou por correo
electrónico, marcando unhas datas de entrega para poder realizar un seguimento adecuado.

- Proponse un proxecto intermodular cos módulos de Marketing na Actividade Comercial e Procesos
de Venda, estruturado en 5 bloques:
 A) Análise da política de comunicación dunha empresa (seleccionada polo alumnado a partir

dun anuncio de televisión da mesma).
 B) Produtos/servizos, mercado e consumidor.
 C) O establecemento comercial.
 D) Análise do vendedor.
 E) Accións da empresa en relación á situación polo covid – 19 (Trátase de  buscar noticias,

publicidade, calquera elemento de comunicación da empresa relacionada co momento que
estamos a pasar debido ao coronavirus. E, analizar a campaña: Tipo de marketing que se lle
asocia, técnicas e elementos utilizados, mensaxe, etc.)

Deste xeito, o alumnado traballa os criterios de avaliación das unidades 6 e 7 e repasa os contidos
mínimos das dúas primeiras avaliacións polo que, dito proxecto servirá para recuperar, no caso do
alumnado que non alcanzara unha valoración positiva na primeira e/ou segunda avaliación).
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- Ao alumnado que acadara unha valoración positiva, isto é un mínimo dun 5 sobre 10, na primeira e
segunda avaliación do curso, realizaráselle a media aritmética das dúas avaliacións para calcular a
cualificación final do módulo. Nestes casos, a media poderá ser incrementada nun punto se dito
alumnado entregara, como mínimo o 70% das tarefas propostas na terceira avaliación no seguimento
das clases en liña e o proxecto proposto cunha nota mínima de 5 sobre 10. (Os criterios de
cualificación do proxecto, reflíctense no punto 3).

- No caso de non acadar esa porcentaxe de entrega e/ou non realizar o proxecto, o alumnado poderá
presentarse a un exame escrito presencial ou oral en liña, dependendo das posibilidades e da
situación no mes de xuño, cos criterios da terceira avaliación. Deste xeito, para poder obter o
incremento do punto para a cualificación final do módulo, deberá acadar, como mínimo, unha nota
de 7 sobre 10 en dito exame. En caso contrario, a cualificación final do módulo será, como se indica
no punto anterior, a media aritmética das dúas avaliacións anteriores.

- Ao alumnado que non acadase unha valoración positiva do módulo realizaríaselle, para o vindeiro
curso, un Informe Individualizado de Avaliación, temporizado de outubro a marzo, que indicaría as
tarefas, traballos e/ou exame por unidade suspensa e onde tamén se reflectirían os criterios de
avaliación de cada unidade e os criterios de cualificación, para valorar o mesmo.

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación.

O alumnado que non acadara unha valoración positiva na primeira e/ou segunda avaliación deberá realizar o
proxecto proposto que se indica no punto 2. Para recuperar a/s avaliación/s, a nota do proxecto deberá ser
dun mínimo de 5 sobre 10.
O proceso para cualificar o proxecto será o seguinte:
Puntuar a resposta de cada apartado dos bloques do proxecto como se detalla a continuación:
- 0 puntos: Non responde ou a resposta é moi deficiente.
- 1 punto: Responde de forma deficiente.
- 3 puntos: Responde de forma suficiente.
- 7 puntos: Responde de forma notable.
- 9/10 puntos: Responde de forma excelente. (Para o 10 terase en conta a parte estética do proxecto).

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de
dereito a avaliación continua.

O alumnado que tivera máis dun 10% de faltas de asistencia,  perde o dereito a avaliación continua. Para
valorar a consecución dos obxectivos, teranse en conta os criterios de avaliación reflectidos anteriormente,
mediante os seguintes procedementos:

1. Proba escrita presencial u oral en liña (dependendo da evolución da situación polo COVID -19) sobre os
contidos  do módulo. (60% da nota)
2. Realización dun traballo individual, escrito a man, que englobe distintas actividades por unidade. O
traballo ten que ser entregado antes do exame, para poder presentarse (40% da nota).

Ambas probas son de realización obrigatoria e, as dúas deben ter unha cualificación mínima de 5 sobre 10,
tendo en conta o seguinte:
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- Para calcular a nota da proba escrita, realizarase a media aritmética dos contidos relacionados cos CA
da primeira e da segunda avaliación, que poderá verse incrementada nun punto se, na parte do exame
cos contidos da terceira avaliación, acada unha cualificación mínima de 7 sobre 10. Isto significa que,
o feito de que o alumnado no conteste ningunha pregunta da terceira avaliación, non condiciona a súa
cualificación negativamente. Pode ser incrementada nun punto se cumpre co dito anteriormente.

- No traballo individual non se inclúen actividades das unidades da terceira avaliación. Terase en conta,
por tanto, a nota total do mesmo.

Data de entrega do traballo: Luns 15 de xuño de 2020.
Data proba escrita presencial u oral en liña: Luns 15 de xuño de 2020 ás 9:00 horas, se é presencial.
Acordarase hora no caso de ser en liña.

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos
durante o curso 2020/21.

Os contidos relacionados cos Criterios de avaliación:
CA 2.1 Analizouse un estudo no que se analice o deseño e a montaxe de escaparates en establecementos
comerciais de diferentes tipos.
CA 2.2 Explicáronse os efectos psicolóxicos que producen na poboación consumidora as técnicas utilizadas
en escaparatismo.
CA 2.3 Argumentáronse as funcións e os obxectivos que pode ter un escaparate.
CA 2.4 Definíronse os criterios de valoración do impacto que pode producir un escaparate no volume de
vendas.
CA 2.5 Especificáronse os criterios de selección dos materiais que se vaian utilizar e o orzamento dispoñible.
CA 2.6 Definíronse os criterios de composición e montaxe dos escaparates, atendendo a criterios comerciais.
CA 2.7 Deseñáronse escaparates aplicando os métodos axeitados e as técnicas precisas, segundo un bosquexo
CA 2.8 Montáronse escaparates con obxectivos comerciais diversos.
, do Resultado de Aprendizaxe RA 2. Realiza os escaparates adecuados ás características esenciais dos
establecementos e coida os elementos exteriores, aplicando técnicas profesionais, do módulo Dinamización
do Punto de Venda, non puideron ser impartidos durante o presente curso e serán incluídos o vindeiro curso
2020/21 na programación didáctica do módulo de segundo curso Xestión dun Pequeno Comercio.

6. Normativa e Publicación.

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do DECRETO 49/2016, do 7 de
abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de
técnico en Actividades Comerciais e as 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.

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Dinamización do Punto de Venda
publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado.

En Vigo a 11 de maio de 2020
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 
 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFGM ACTIVIDADES COMERCIAIS  (CMCOM01) 
Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: PROCESOS DE VENDA (MP1232) Curso: 1º 

 
1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 

 

Unidade Formativa 1: Desenvolvemento de Proceso de Venda 

 

• 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 

CA1.1 - Identificáronse os tipos de consumidores/as, diferenciando finais ou  
particulares, e industriais ou organizacionais 

CA1.2 - Definiuse o contido e os aspectos que abrangue o estudo do comportamento dos/as  
consumidores/as e/ou usuarios/as 

CA1.3 - Definíronse e clasificáronse as necesidades dos/as consumidores/as, tendo en conta a orde 
 xerárquica que se establece á hora de satisfacelas 

CA1.4 - Clasificáronse as compras, atendendo ao comportamento racional ou impulsivo dos/as  
consumidores/as e/ou usuarios/as 

CA1.5 - Identificáronse as fases do proceso de compra dos/as consumidores/as finais, analizando  
os factores que determinan a súa complexidade e a súa duración 

CA1.6 - Analizáronse os determinantes internos e externos que inflúen no proceso de decisión de  
compra dos/as consumidores/as e/ou usuarios/as 

CA1.8 - Caracterizáronse as tipoloxías de clientela, atendendo ao seu comportamento de compra,  
á súa personalidade e ás súas motivacións de compra 

 
• RA2. Define as funcións, os coñecementos e o perfil do persoal vendedor, analizando as necesidades 

de formación, motivación e remuneración do equipo de vendas 

CA2.1 - Establecéronse as funcións e as responsabilidades do persoal vendedor na venda persoal 

CA2.2 - Clasificouse o persoal vendedor en función das características da empresa en que  
preste servizos, o tipo de venda que realice e a natureza do produto 

CA2.3 - Definiuse o perfil do persoal vendedor profesional, analizando as calidades persoais, as  
habilidades profesionais e os coñecementos que debe ter 

CA2.4 - Describíronse os postos de traballo de vendas e o perfil do persoal vendedor máis  
axeitados para cada posto 

CA2.5 - Determináronse as necesidades de formación, perfeccionamento e reciclaxe do equipo de  
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persoal vendedor 

CA2.7 - Valorouse a importancia da motivación do persoal vendedor analizando os principais  
factores motivadores 

CA2.8 - Identificáronse os sistemas de retribución máis habituais do persoal vendedor 
  

• RA5. Formaliza os contratos de compravenda e outros contratos afíns, analizando as cláusulas máis 

habituais, de acordo coa normativa 

 

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 no que se recollen os acordos entre vendedor/ora 
e comprador/ora, utilizando un procesador de textos 
 
CA5.5 - Caracterizouse o contrato de vendas en consignación, analizando os casos en que proceda  
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 

 
 

2ª Avaliación 

 

Unidade Formativa 1: Desenvolvemento de Proceso de Venda 

 
• RA3. Organiza o proceso de venda, definindo as liñas de actuación do persoal vendedor, de acordo  

cos obxectivos fixados no plan de vendas  

CA3.1 - Identificáronse as funcións do departamento de vendas dunha empresa e as  
responsabilidades do/a director/ora de vendas 

CA3.2 - Diferenciáronse as formas de organización do departamento de vendas por zonas  
xeográficas, por produtos, por clientela, etc 

CA3.3 - Calculouse a cantidade de persoal vendedor que se requiren para cumprir os obxectivos  
do plan de vendas da empresa 

CA3.4 - Elaborouse o programa de vendas do/a vendedor/ora, definindo os seus propios obxectivos e o plan de actuación, en función dos obxectivos establecidos no plan de 
vendas da empresa 

CA3.5 - Elaborouse o argumentario de vendas, incluíndo os puntos fortes e débiles do produto,  
resaltando as súas vantaxes respecto ao da competencia e achegando solucións aos problemas da  
clientela 

CA3.6 - Aplicáronse técnicas de prospección de clientela, atendendo ás características do produto  
ou servizo ofertado 

CA3.7 - Determinouse o número de visitas comerciais que se vaian realizar á clientela real e  
potencial, e o tempo de duración das visitas 

CA3.8 - Planificáronse as visitas á clientela, aplicando as rutas de vendas que permitan aproveitar  
óptimamente os tempos do persoal vendedor e reducir os custos 

 
• RA4. Desenvolve entrevistas con suposta clientela, utilizando técnicas axeitadas de venda,  

negociación e pechamento, dentro dos límites de actuación establecidos pola empresa  
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CA4.1 - Preparouse a documentación necesaria para realizar unha visita comercial, consultando a  
información de cada cliente ou clienta na ferramenta de xestión de relacións coa clientela (CRM) 

CA4.2 - Concertouse e preparouse a entrevista de vendas, adaptando o argumentario ás  
características, ás necesidades e ao potencial de compra de cada cliente ou clienta, de acordo cos  
obxectivos fixados 

CA4.3 - Preparouse o material de apoio e a documentación necesaria 

CA4.4 - Realizouse a presentación e a demostración do produto, utilizando técnicas de venda  
axeitadas de persuasión 

CA4.5 - Prevíronse as posibles obxeccións do cliente ou a clienta, e definíronse as técnicas e os  
argumentos axeitados para a refutación destas 

CA4.6 - Utilizáronse técnicas de comunicación verbal e non verbal en situacións de venda e  
relación coa clientela 

CA4.7 - Planificouse a negociación dos aspectos e as condicións da operación que poidan ser  
obxecto de negociación 

CA4.8 - Utilizáronse técnicas para lograr o pechamento da venda e obter o pedido 
 

3ª Avaliación 

 
Unidade Formativa 2: Cálculo comercial e medios de pagamento e cobramento 

 
• RA1. Xestiona a documentación comercial e de pagamento e cobramento das operacións de 

compravenda, formalizando os documentos necesarios. 

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.) 

CA1.3 - Identificáronse as formas de pagamento, analizando o procedemento e a documentación  
necesaria en cada caso 

CA1.4 - Diferenciáronse os medios de pagamento ao contado dos aprazados 

CA1.5 - Comparáronse os medios e as formas de pagamento, analizando as vantaxes e as  
desvantaxes en 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 
 
RA2: Determina os prezos e o importe das operacións, aplicando o cálculo comercial nos procesos  

de venda 

CA2.1 - Calculouse o prezo de venda do produto, aplicando unha certa marxe comercial expresada en forma de porcentaxe do prezo de custo,  
CA2.2 - Calculouse o prezo de venda do produto, aplicando unha marxe comercial expresada en forma dun porcentaxe sobre o prezo de venda, 
CA2.3 - Determinouse o importe total dunha operación de venda, aplicando os descontos e os gastos acordados, e o IVE correspondente 

 
 

 
 
2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 
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Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Procesos de Venda están definidos no 
punto 1 da presente Programación.  
 
Con motivo da suspensión das clases presenciais pola pandemia do COVID-19 unha vez iniciada a terceira 
avaliación viuse necesaria unha modificación dos criterios de cualificación: 

• Para superar o módulo é necesario que o alumno ou alumna teña unha cualificación de polo menos 
un 5 na nota media de cada unha das avaliacións.  

• A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras 
avaliacións.  Dita nota media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación 
acadada na terceira avaliación, sempre e cando a alumna ou alumno teña as dúas primeiras 
avaliacións superadas no momento da suspensión das clases presenciais. 

• A posibilidade de subir ata un punto na nota final basearase nas actividades de teletraballo, na 
constancia nas entregas e no esforzo por parte do alumno ou alumna en resolver as actividades 
propostas sobre reforzo e ampliación de contidos, ademáis de manter un contacto continuado co 
profesor no período de suspensión das clases presenciais. 

• Para obter ata un punto extra na nota media final a alumna ou alumno deberá entregar o 75 por 
cento das actividades propostas dende que comezou a actividade de teletraballo pola suspensión das 
clases presenciais. 

• As actividades nas que non se contestaran todos os apartados propostos, entregadas fora de prazo ou 
que non responden as cuestións propostas poderán non contabilizar no cómputo de actividades 
entregadas. 

• As actividades que se propoñen na terceira avaliación poden agruparse en dous categorías 
diferentes: 

o Actividades de ampliación: correspondentes coa unidade 5 e unidade 6 da programación 
basadas en actividades do libro de texto e o seguimento de video-clases facilitadas polo 
profesor, que serán enviadas aos alumnos mediante a aplicación Edmodo ou por correo 
electrónico.  

o Actividades de repaso ou reforzo consistirán na elaboración dun proxecto intermodular 
mediante entregas semanais e guiadas polos profesores dos módulos implicados que 
repasarán ou reforzarán os contidos das dúas primeiras avaliacións do módulo de Procesos 
de Venda. O seguimento destas actividades realizarase mediante a plataforma o Edmodo, 
mediante correo electrónico ou videoconferencia no caso dos alumnos que teñan máis 
problemas cos canles anteriores.  

• O proxecto intermodular que se propón cos módulos de Dinamización no Punto de Venda e 
Marketing na Actividade Comercial, está estruturado en 5 bloques:  

A) Análise da política de comunicación dunha empresa (seleccionada polo alumnado a partir dun 
anuncio de televisión da mesma). (contidos relacionados coa segunda avaliación) 
B) Produtos/servizos, mercado e consumidor. (contidos relacionados coa primeira avaliación) 
C) O establecemento comercial. 
D) Análise do vendedor. (contidos relacionados coa primeira e a segunda avaliación) 
E) Accións da empresa en relación á situación polo covid – 19 (Trátase de  buscar noticias, 
publicidade, calquera elemento de comunicación da empresa relacionada co momento que 
estamos a pasar debido ao coronavirus. E, analizar a campaña: Tipo de marketing que se lle 
asocia, técnicas e elementos utilizados, mensaxe, etc.) (contidos relacionados coa segunda 
avaliación). 

• Ao alumnado que non acadase unha valoración positiva do módulo realizaríaselle, para o vindeiro 
curso, un Informe Individualizado de Avaliación, temporizado de outubro a marzo, que indicaría as 
tarefas, traballos e/ou exame por unidade suspensa e onde tamén se reflectirían os criterios de 
avaliación de cada unidade e os criterios de cualificación para valorar o mesmo. 
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3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

A alumna ou o alumno que no momento da suspensión das clases presenciais tiñan a primeira avaliación, a 
segunda avaliación ou as dúas primeiras avaliacións suspensas poderán recuperar eses contidos mediante a 
realización dun proxecto intermodular xunto cos módulos de Dinamización do Punto de Venda e Marketing 
na Actividade Comercial que versará sobre os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación mínimos 
esixibles para superar a avaliación. O proxecto constará de entregas semanais que serán titorizadas para facer 
un seguimento contínuo do mesmo ata a entrega final, momento no que será avaliado.  
 
Os apartados do proxecto están ben diferenciados relacionándose cada un deles cos contidos de cada un dos 
módulos e avaliacións que participan no proxecto, polo que existe a posibilidade de recuperar a totalidade 
das avaliacións suspensas ou só unha parte, dependendo da constancia nas entregas e a calidade do resultado 
final, se se cumpre ou non cos obxectivos do proxecto. O plaxio ou a non presentación do proxecto suporá 
automáticamente a non recuperación das avaliacións supensas. 
 
Para recuperar as avaliacións suspensas será necesario ter feito todas as entregas nos prazos correspondentes, 
realizar todas as actividades do proxecto e presentar respostas argumentadas empregando os coñecementos 
ensinados no módulo para esas actividades que se propón. 
A nota máxima na recuperación de avaliacións suspensas na primeira ou segunda avaliación mediante a 
realización do proxecto será de un 5 para cada unha das avaliacións. 
 
Para recuperar as avaliacións suspensas o alumno ou alumna deberá acadar unha cualificación mínima dun 5 
na nota final do proxecto e ter unha cualificación mínima dun 5 en cada un dos apartados do proxecto que 
están íntegramente relacionados co módulo. Estes serán destacados polo profesor antes de realizar a 
actividade correspondente e veñen indicados entre paréntese no punto 2 de esta programación. 
 
O proceso para cualificar o proxecto será o seguinte: 
Puntuar a resposta de cada apartado dos bloques do proxecto como se detalla a continuación: 

• 0 puntos: Non responde ou a resposta é moi deficiente. 
• 1 punto: Responde de forma deficiente. 
• 3 puntos: Responde de forma suficiente. 
• 7 puntos: Responde de forma notable. 
• 9/10 puntos: Responde de forma excelente. (Para o 10 terase en conta a parte estética do proxecto). 

 
 
4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

O alumnado que teña máis dun 10% de faltas de asistencia perderá o dereito a avaliación continua. 
 
Para valorar a consecución dos obxectivos, teranse en contas os resultados de aprendizaxe e os criterios de 
avaliación reflexados anteriormente no punto 1 do presente documento mediante a realización das seguintes 
actividades: 
 

• Proba escrita sobre os contidos do módulo. (80% da nota). Esta proba será presencial ou telemática, 
según as circunstancias, e se levará a cabo o día e hora indicadas no calendario de exames.  

• Realización dos seguintes traballos individuais baseados no traballo co libro de texto (20% da nota):  
- Resumo e esquemas da UD1:EL CONSUMIDOR (Temas 1 e 2) 
- Resumo e esquemas da UD2: EL VENDEDOR (Temas 3 e 4) 
- Resumo e esquemas da UD3: CONTRATOS (Tema 11) 
- Resumo e esquemas de la UD3: DEPARTAMENTO DE VENTAS (Temas 5 e 6) 
- Resumo e esquemas de la UD4: COMUNICACIÓN (Tema 7) 
- Resumo e esquemas de la UD5: ENTREVISTA DE VENTAS (Temas 8,9 e 10) 
- Resumo e esquemas da UD 6: DOCUMENTACIÓN COMERCIAL (Temas 12 e 13) 
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• Os contidos destas proba relacionados cos CA e RA da terceira avaliación non poderán en ningún caso 
penalizar ao alumnado, só subir a nota acadada sobre os contidos relacionados cos CA e RA da primeira 
e segunda avaliación. 

• A entrega das actividades deberá realizarse antes do día 15 de maio de 2020. 
• A proba presencial ou telemática terá lugar o día 19 de maio de 2020 ás 12.00 horas.  

 
 
5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

Os contidos da unidade formativa 2: Cálculo comercial e medios de pagamento e cobramento relacionados 
co/s Criterios de avaliación;  
CA2.1 - Calculouse o prezo de venda do produto, aplicando unha certa marxe comercial expresada en forma 
de porcentaxe do prezo de custo,  
CA2.2 - Calculouse o prezo de venda do produto, aplicando unha marxe comercial expresada en forma dun 
porcentaxe sobre o prezo de venda, 
CA2.3 - Determinouse o importe total dunha operación de venda, aplicando os descontos e os gastos 
acordados, e o IVE correspondente, do Resultado de Aprendizaxe RA2: Determina os prezos e o importe das 
operacións, aplicando o cálculo comercial nos procesos de venda do módulo Procesos de Venda non 
puideron ser impartidos durante o presente curso e serán incluídos o vindeiro curso 2020/21 na programación 
didáctica do módulo de segundo curso Venda Técnica.   
  
 

 
 

6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 49/2016, do 7 de abril, 
polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en 

Actividades Comerciais e as 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. 
 
A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Procesos de Venda publicarase na 
web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 
 

 
 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA

Ciclo: CFGM ACTIVIDADES COMERCIAIS (CMCOM01)
Ano académico

2019/ 2020

Módulo: XESTIÓN DE COMPRAS (MP1229) Curso: 1º

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais:

1ª Avaliación

 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.

- CA1.1 Organizouse a información recollida diariamente das vendas realizadas e as existencias
de mercadorías no almacén da tenda, utilizando aplicacións de xestión de pequenos
establecementos e do terminal punto de venda.

- CA1.2 Realizáronse previsións de vendas da tenda, analizando a información recollida e
utilizando técnicas de inferencia estatística.

- CA1.3 Determináronse períodos de maior e menor demanda comercial en función da
estacionalidade e da evolución da actividade comercial da zona.

- CA1.4 Utilizáronse follas de cálculo para comparar as cifras das vendas previstas e as reais.
- CA1.5 Identificáronse as causas das posibles desviacións detectadas entre as cifras das vendas

previstas e as reais.
- CA1.6 Determináronse as existencias óptimas e mínimas de cada referencia de mercadorías en

función da demanda, a rotación do produto e a capacidade do almacén.
- CA1.7 Realizouse a programación de compras de mercadorías con suficiente antelación e

periodicidade para asegurar o abastecemento.
- CA1.8 Identificáronse os custos principais provocados pola rotura de existencias dunha

determinada referencia no punto de venda.

 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

- CA4.4 Determináronse as ferramentas ou os utensilios necesarios en cada caso para a
desembalaxe das mercadorías, previndo danos ou roturas

- CA4.5 Identificáronse as medidas que deben tomarse necesariamente durante a desembalaxe das
mercadorías para respectar a normativa ambiental.

 RA2 Realiza plans de aprovisionamento de mercadorías, utilizando técnicas de selección
de provedores/as que garantan a subministración permanente e periódica da tenda.

- CA2.1 Establecéronse criterios de selección de provedores/as a partir das fontes dispoñibles.
- CA2.3 Solicitáronse ofertas a provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de compra

mediante medios convencionais ou telemáticos.
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- CA2.7 Determináronse os documentos necesarios para formalizar a compra de mercadorías nos
que se reflictan as condicións acordadas e se detalle a responsabilidade das partes.

2ª Avaliación

 RA2 - Realiza plans de aprovisionamento de mercadorías, utilizando técnicas de selección de
provedores/as que garantan a subministración permanente e periódica da tenda.

- CA2.5 Determinouse a oferta máis vantaxosa, comparando as condicións ofrecidas por
provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de compra.

- CA2.6 Estableceuse un procedemento de comunicación e tramitación dos pedidos a provedores/as,
distribuidores/as comerciais ou centrais de compra.

 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.

- CA4.3 Estableceuse un procedemento para a comunicación e a resolución de incidencias co/coa
provedor/ora.

- CA4.6 Informatizouse a recepción de mercadorías, facilitando a súa posterior almacenamento e
xestión das existencias dispoñibles.

 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.

- CA3.2 Realizáronse os documentos necesarios no proceso de compra de mercadorías.

3ª Avaliación

 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.

- CA3.1 Determináronse os tipos de documentos utilizados na compra e subministración de
mercadorías de pequenos comercios.

- CA3.4 Interpretáronse facturas de provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de
compra, comprendendo a responsabilidade que leva consigo cada cláusula incluída nelas.

- CA3.7 Identificáronse os medios de pagamento utilizados habitualmente nas facturas de
provedores/as, distribuidores/as comerciais ou centrais de compra.

 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.

- CA4.1 Comprobouse a correspondencia entre o pedido realizado e a mercadoría recibida no relativo
á cantidade, o prazo de entrega, a calidade e o prezo.

- CA4.2 Identificáronse as posibles incidencias na recepción do pedido.

 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.

- CA5.1 Calculouse a rendibilidade dos produtos ofertados, utilizando razóns elementais das cifras de
vendas e marxes de beneficios.

 RA6 - Realiza a xestión de compravenda dun establecemento comercial, utilizando o terminal
punto de venda.

- CA6.1 Instalouse o software axeitado no terminal punto de venda para xestionar as operacións
comerciais dun pequeno establecemento.
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- CA6.2 Creouse unha empresa nova no terminal punto de venda, configurando todos os parámetros
requiridos para o seu normal funcionamento.

- CA6.3 Déronse de alta almacéns, provedores/as, artigos, clientela, etc., introducindo os datos
requiridos en cada caso.

- CA6.4 Configuráronse os periféricos do terminal punto de venda, dispóndoos de forma ergonómica
no posto de traballo.

- CA6.5 Realizáronse compras a provedores/as seguindo o proceso completo desde o pedido ata a
contabilización da factura.

- CA6.6 Deseñáronse promocións de mercadorías recollidas no terminal punto de venda.
- CA6.7 Realizáronse tarefas de cobramento de mercadorías a través do terminal punto de venda.
- CA6.8 Fixéronse modificacións nos prezos, nas calidades dos produtos e nas facturas emitidas

orixinalmente configuradas.

2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación.

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Xestión de Compras están definidos no
punto 1 da presente Programación.

Dada a especial circunstancia derivada da situación de alarma polo COVID – 19 que obrigou a continuar o
curso de xeito non presencial se non en liña, a metodoloxía, instrumentos e criterios de cualificación
empregados reflíctense nas seguintes decisións:
- Para traballar os criterios da terceira avaliación, o alumnado realiza exercicios, propostos pola

profesora, das unidades 6, 7 e 8, que son enviados pola plataforma “Edmodo” e/ou por correo
electrónico, marcando unhas datas de entrega para poder realizar un seguimento adecuado.

- Ao alumnado que acadara unha valoración positiva, isto é un mínimo dun 5 sobre 10, na primeira e
segunda avaliación do curso, realizaráselle a media aritmética das dúas avaliacións para calcular a
cualificación final do módulo. Nestes casos, a media poderá ser incrementada nun punto se dito
alumnado entregara, como mínimo o 70% das tarefas propostas na terceira avaliación no seguimento
das clases en liña.

- No caso de non acadar esa porcentaxe de entrega, o alumnado poderá presentarse a un exame escrito
presencial ou oral en liña, dependendo das posibilidades e da situación no mes de xuño, cos criterios
da terceira avaliación. Deste xeito, para poder obter o incremento do punto para a cualificación final
do módulo, deberá acadar, como mínimo, unha nota de 7 sobre 10 en dito exame. En caso contrario,
a cualificación final do módulo será, como se indica no punto anterior, a media aritmética das dúas
avaliacións anteriores.

- Ao alumnado que non acadase unha valoración positiva do módulo realizaríaselle, para o vindeiro
curso, un Informe Individualizado de Avaliación, temporizado de outubro a marzo, que indicaría as
tarefas, traballos e/ou exame por unidade suspensa e onde tamén se reflectirían os criterios de
avaliación de cada unidade e os criterios de cualificación para valorar o mesmo.

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación.

O alumnado que non acadara unha valoración positiva na primeira e/ou segunda avaliación deberá realizar un
exame presencial escrito ou oral en liña (dependendo da posibilidade que se teña en xuño para poder acudir
ao centro educativo) das unidades suspensas.
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Este alumnado poderá presentarse tamén, ao exame para valorar os criterios da terceira avaliación e así poder
incrementar nun punto a cualificación final do módulo sempre que recuperara a/s avaliación/es anterior/es.
Neste caso, igual que como está definido no punto 2, para poder obter o incremento do punto, na
cualificación final do módulo, deberá acadar, como mínimo, unha nota de 7 sobre 10 no exame.

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de
dereito a avaliación continua.

O alumnado que tivera máis dun 10% de faltas de asistencia,  perde o dereito a avaliación continua. Para
valorar a consecución dos obxectivos, teranse en conta os criterios de avaliación reflectidos anteriormente,
mediante os seguintes procedementos:

1. Proba escrita presencial u oral en liña (dependendo da evolución da situación polo COVID -19) sobre os
contidos  do módulo. (70% da nota)
2. Realización dun traballo individual, escrito a man, que englobe distintas actividades por unidade. O
traballo ten que ser entregado antes do día do exame, para poder presentarse (30% da nota).

Ambas probas son de realización obrigatoria e, as dúas deben ter unha cualificación mínima de 5 sobre 10,
tendo en conta o seguinte:

- Para calcular a nota da proba escrita, realizarase a media aritmética dos contidos relacionados cos CA
da primeira e da segunda avaliación, que poderá verse incrementada nun punto se, na parte do exame
cos contidos da terceira avaliación, acada unha cualificación mínima de 7 sobre 10. Isto significa que,
o feito de que o alumnado no conteste ningunha pregunta da terceira avaliación, non condiciona a súa
cualificación negativamente. Pode ser incrementada nun punto se cumpre co dito anteriormente.

- No traballo individual non se inclúen actividades das unidades da terceira avaliación. Terase en conta,
por tanto, a nota total do mesmo.

Data de entrega do traballo: Martes 16 de xuño de 2020.
Data proba escrita presencial ou oral en liña: Xoves 18 de xuño de 2020 ás 12:00 horas, se é presencial.
Acordarase hora no caso de ser en liña.

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos
durante o curso 2020/21.

Os contidos relacionados cos Criterios de avaliación:
CA6.1 Instalouse o software axeitado no terminal punto de venda para xestionar as operacións comerciais
dun pequeno establecemento.
CA6.2 Creouse unha empresa nova no terminal punto de venda, configurando todos os parámetros requiridos
para o seu normal funcionamento.
CA6.3 Déronse de alta almacéns, provedores/as, artigos, clientela, etc., introducindo os datos requiridos en
cada caso.
CA6.4 Configuráronse os periféricos do terminal punto de venda, dispóndoos de forma ergonómica no posto
de traballo.
CA6.5 Realizáronse compras a provedores/as seguindo o proceso completo desde o pedido ata a
contabilización da factura.
CA6.6 Deseñáronse promocións de mercadorías recollidas no terminal punto de venda.
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CA6.7 Realizáronse tarefas de cobramento de mercadorías a través do terminal punto de venda.
CA6.8 Fixéronse modificacións nos prezos, nas calidades dos produtos e nas facturas emitidas orixinalmente
configuradas, do Resultado de Aprendizaxe RA6 - Realiza a xestión de compravenda dun establecemento
comercial, utilizando o terminal punto de venda, do módulo Xestión de Compras, non puideron ser
impartidos durante o presente curso e serán incluídos o vindeiro curso 2020/21 na programación didáctica do
módulo de segundo curso Comercio Electrónico.

6. Normativa e Publicación.

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do DECRETO 49/2016, do 7 de
abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de
técnico en Actividades Comerciais e as 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.

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Xestión de Compras publicarase na
web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado.

En Vigo a 11 de maio de 2020
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA

Ciclo: CFGM ACTIVIDADES COMERCIAIS (CMCO01)
Ano académico

2019/ 2020

Módulo: MARKETING NA ACTIVIDADE COMERCIAL (MP1226) Curso: 1º

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais:

1ª Avaliación

 RA1 - Identifica o concepto de marketing e a súa utilidade na actividade comercial,
analizando as súas principais funcións nas empresas e organizacións.

- CA1.1 Comparáronse as acepcións do termo márketing.
- CA1.2 Determináronse as funcións do márketing nas empresas, nas organizacións e nas institucións

sen ánimo de lucro.
- CA1.3 Detalláronse os tipos de márketing, analizando as súas características diferenciadoras.
- CA1.4 Caracterizáronse os instrumentos de márketing-mix, analizando os principais elementos que

os integran.
- CA1.5 Diferenciáronse os enfoques que as empresas lle poden dar á súa actividade comercial,

analizando as súas vantaxes e os seus inconvenientes.
- CA1.6 Consideráronse diversas formas de organización do departamento de márketing, segundo o

tamaño da empresa, o tipo de actividade, o mercado onde opera, etc.
- CA1.7 Analizáronse as novas tendencias do márketing grazas á aplicación das novas tecnoloxías da

información e da comunicación.

 RA2 - Caracteriza o mercado e o contorno da empresa, analizando os principais factores que
os conforman e a súa influencia na aplicación das accións de marketing.

- CA2.1 Identificouse o concepto de mercado, os elementos que o integran, a súa estrutura e o seu
funcionamento.

- CA2.2 Comparáronse os mercados atendendo a diferentes criterios.
- CA2.3 Identificáronse os límites do mercado de carácter territorial, os debidos ás características das

persoas consumidoras e os derivados do uso do produto.
- CA2.4 Identificouse o contorno da empresa, analizando os factores do microcontorno e do

macrocontorno, e a súa influencia na aplicación das políticas de márketing.
- CA2.5 Aplicáronse técnicas de segmentación de mercados para dividir o mercado en grupos

homoxéneos de poboación consumidora, analizando os seus obxectivos, as súas utilidades e os
criterios de segmentación aplicables.

- CA2.6 Diferenciáronse as estratexias de segmentación que pode adoptar unha empresa ao aplicar as
súas políticas de marketing.

- CA2.7 Interpretouse o proceso de decisión de compra das persoas consumidoras, analizando as
fases e as variables que inflúen.



COLEXIO “FILLAS MARIA INMACULADA”
C/ VÁZQUEZ VARELA, 57
36204-VIGO (PONTEVEDRA)
Teléfono: 986 423988

FMI Páxina 2 de 6 V.0.1

- CA2.8 Diferenciáronse os determinantes internos e externos que inciden no comportamento de
compra das persoas consumidoras.

2ª Avaliación

 RA3 - Determina o proceso de investigación comercial e o sistema de información de
marketing, analizando as técnicas e os procedementos aplicables para o seu desenvolvemento.

- CA3.1 Comprobouse a necesidade de información que teñen as empresas para a toma de decisións,
o deseño e a aplicación das súas políticas comerciais.

- CA3.2 Clasificouse a información, atendendo a criterios tales como a natureza, a orixe e a
dispoñibilidade dos datos.

- CA3.3 Describiuse o sistema de información de márketing (SIM), diferenciando os subsistemas que
o integran e as funcións que desenvolve cada un.

- CA3.4 Describiuse o proceso de investigación comercial, identificando as súas fases ou etapas.
- CA3.5 Diferenciáronse as fontes de información internas e externas, primarias e secundarias, das

que se poden obter os datos.
- CA3.6 Identificáronse as fontes de información secundarias, analizando os procedementos para a

obtención e o tratamento dos datos.
- CA3.7 Identificáronse as fontes de información primarias, analizando as técnicas de investigación

cualitativa e cuantitativa aplicables para a obtención dos datos.
- CA3.8 Utilizáronse aplicacións informáticas para a obtención, o tratamento, a análise e o

arquivamento de información salientable para a empresa.

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

- 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.

- CA4.2 Elaborouse unha base de datos de produtos, liñas, familias e referencias dos produtos ou
servizos que comercializa a empresa, e incorporóuselle a información salientable de cada produto.

- 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.

- CA4.4 Secuenciouse o ciclo de vida dun produto, analizando as etapas polas que atravesa e as
accións de márketing aplicables en cada fase.

- CA4.5 Actualizouse a base de datos dos produtos ou servizos, con información recollida de
vendedores/as ou distribuidores/as, e das tendas ou grupos de clientela.

- CA4.6 Definíronse estratexias comerciais en política de produto, tendo en conta as características
deste, o ciclo de vida e o perfil da clientela á que se dirixa.

- CA4.7 Elaboráronse informes sobre produtos, servizos ou liñas de produtos, utilizando a aplicación
informática axeitada.

 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.

- CA5.2 Identificouse a normativa legal relativa a prezos dos produtos e servizos, para a súa
aplicación na política de prezos da empresa.
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- CA5.3 Calculouse o prezo de venda do produto a partir dos custos de fabricación e distribución,
aplicando unha determinada marxe comercial.

- CA5.4 Analizouse o efecto dunha variación nos custos de fabricación e distribución sobre o prezo
de venda final do produto.

- CA5.5 Calculouse a marxe comercial bruta do produto, a partir da análise dos compoñentes do
custo total, o punto morto e a tendencia do mercado.

- 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 os custos, o ciclo de vida do
produto, os prezos da competencia, os motivos de compra e a percepción de valor da clientela.

- CA5.9 Elaboráronse informes sobre prezos de produtos, servizos ou liñas de produtos, utilizando a
aplicación informática axeitada.

3ª Avaliación

 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 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.

- CA6.5 Calculouse o custo de distribución do produto, tendo en conta os custos de transporte, de
seguro, de almacenamento, de comisións, de marxes e financeiros.

- 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.

- CA6.7 Diferenciáronse os tipos de contratos de intermediación comercial para formalizar a relación
entre fabricantes e distribuidores/as do produto.

- CA6.8 Elaboráronse informes sobre distribución comercial, a partir da análise de custos, tempos,
axentes intermediarios dispoñibles e estratexias viables, utilizando a aplicación informática
axeitada.

 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.
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- 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.

 RA8 - Secuencia o proceso de planificación comercial, identificando as fases ou as etapas do
plan de márketing, do módulo Marketing na actividade Comercial.

- CA8.1 Identificáronse as funcións da planificación comercial na empresa, así como a utilidade e o
contido do plan de marketing.

- 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 marketing.
- 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.
- CA8.6 Prevíronse procedementos para realizar o seguimento e control das políticas do plan de

márketing, obtendo a información necesaria dos departamentos da empresa, vendedores/as e
distribuidores/as, etc.

- CA8.7 Comparáronse os resultados obtidos cos obxectivos previstos.
- CA8.8 Elaboráronse informes de control e avaliación do plan de márketing,

2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación.

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Marketing na Actividade Comercial están
definidos no punto 1 da presente Programación.

Dada a especial circunstancia derivada da situación de alarma polo COVID – 19 que obrigou a continuar o
curso de xeito non presencial se non en liña, a metodoloxía, instrumentos e criterios de cualificación
empregados reflíctense nas seguintes decisións:
- Para traballar os criterios da terceira avaliación, o alumnado realiza exercicios, propostos pola

profesora, das unidades 7 e 8, que son enviados pola plataforma “Edmodo” e/ou por correo
electrónico, marcando unhas datas de entrega para poder realizar un seguimento adecuado.

- Proponse un proxecto intermodular cos módulos de Dinamización no Punto de Venda e Procesos de
Venda, estruturado en 5 bloques:
 A) Análise da política de comunicación dunha empresa (seleccionada polo alumnado a partir

dun anuncio de televisión da mesma).
 B) Produtos/servizos, mercado e consumidor.
 C) O establecemento comercial.
 D) Análise do vendedor.
 E) Accións da empresa en relación á situación polo covid – 19 (Trátase de  buscar noticias,

publicidade, calquera elemento de comunicación da empresa relacionada co momento que
estamos a pasar debido ao coronavirus. E, analizar a campaña: Tipo de marketing que se lle
asocia, técnicas e elementos utilizados, mensaxe, etc.)

Deste xeito, o alumnado traballa os criterios de avaliación da unidade 7 e 8 e repasa os contidos
mínimos das dúas primeiras avaliacións polo que, dito proxecto servirá para recuperar, no caso do
alumnado que non alcanzara unha valoración positiva na primeira e/ou segunda avaliación).
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- Ao alumnado que acadara unha valoración positiva, isto é un mínimo dun 5 sobre 10, na primeira e
segunda avaliación do curso, realizaráselle a media aritmética das dúas avaliacións para calcular a
cualificación final do módulo. Nestes casos, a media poderá ser incrementada nun punto se dito
alumnado entregara, como mínimo o 70% das tarefas propostas na terceira avaliación no seguimento
das clases en liña e o proxecto proposto cunha nota mínima de 5 sobre 10. (Os criterios de
cualificación do proxecto, reflíctense no punto 3)

- No caso de non acadar esa porcentaxe de entrega e/ou non realizar o proxecto, o alumnado poderá
presentarse a un exame escrito presencial ou oral en liña, dependendo das posibilidades e da
situación no mes de xuño, cos criterios da terceira avaliación. Deste xeito, para poder obter o
incremento do punto para a cualificación final do módulo, deberá acadar, como mínimo, unha nota
de 7 sobre 10 en dito exame. En caso contrario, a cualificación final do módulo será, como se indica
no punto anterior, a media aritmética das dúas avaliacións anteriores.

- Ao alumnado que non acadase unha valoración positiva do módulo realizaríaselle, para o vindeiro
curso, un Informe Individualizado de Avaliación, temporizado de outubro a marzo, que indicaría as
tarefas, traballos e/ou exame por unidade suspensa e onde tamén se reflectirían os criterios de
avaliación de cada unidade e os criterios de cualificación para valorar o mesmo.

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación.

O alumnado que non acadara unha valoración positiva na primeira e/ou segunda avaliación deberá realizar o
proxecto proposto que se indica no punto 2. Para recuperar a/s avaliación/s, a nota do proxecto deberá ser
dun mínimo de 5 sobre 10.
O proceso para cualificar o proxecto será o seguinte:
Puntuar a resposta de cada apartado dos bloques do proxecto como se detalla a continuación:
- 0 puntos: Non responde ou a resposta é moi deficiente.
- 1 punto: Responde de forma deficiente.
- 3 puntos: Responde de forma suficiente.
- 7 puntos: Responde de forma notable.
- 9/10 puntos: Responde de forma excelente. (Para o 10 terase en conta a parte estética do proxecto).

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de
dereito a avaliación continua.

O alumnado que tivera máis dun 10% de faltas de asistencia,  perde o dereito a avaliación continua. Para
valorar a consecución dos obxectivos, teranse en conta os criterios de avaliación reflectidos anteriormente,
mediante os seguintes procedementos:

1. Proba escrita presencial u oral en liña (dependendo da evolución da situación) sobre os contidos  do
módulo. (70% da nota)

2. Realización dun traballo individual, escrito a man, que englobe distintas actividades por unidade. O
traballo ten que ser entregado antes do día do exame, para poder presentarse. (30% da nota).

Ambas probas son de realización obrigatoria e, as dúas deben ter unha cualificación mínima de 5 sobre 10,
tendo en conta o seguinte:
- Para calcular a nota da proba escrita, realizarase a media aritmética dos contidos relacionados cos CA

da primeira e da segunda avaliación, que poderá verse incrementada nun punto se, na parte do exame
cos contidos da terceira avaliación, acada unha cualificación mínima de 7 sobre 10. Isto significa que,
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o feito de que o alumnado no conteste ningunha pregunta da terceira avaliación, non condiciona a súa
cualificación negativamente. Pode ser incrementada nun punto se cumpre co dito anteriormente.

- No traballo individual non se inclúen actividades das unidades da terceira avaliación. Terase en conta,
por tanto, a nota total do mesmo.

Data de entrega do traballo: Luns 15 de xuño de 2020.
Data proba escrita presencial u oral en liña: Martes 16 de xuño de 2020 ás 9:00 horas, se é presencial.
Acordarase hora no caso de ser en liña.

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos
durante o curso 2020/21.

Os contidos relacionados cos Criterios de avaliación:

CA8.1 Identificáronse as funcións da planificación comercial na empresa, así como a utilidade e o contido do
plan de marketing.
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
marketing.
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.
CA8.6 Prevíronse procedementos para realizar o seguimento e control das políticas do plan de márketing,
obtendo a información necesaria dos departamentos da empresa, vendedores/as e distribuidores/as, etc.
CA8.7 Comparáronse os resultados obtidos cos obxectivos previstos.
CA8.8 Elaboráronse informes de control e avaliación do plan de márketing, do Resultado de Aprendizaxe
RA8 - Secuencia o proceso de planificación comercial, identificando as fases ou as etapas do plan de
márketing, do módulo Marketing na actividade Comercial, non puideron ser impartidos durante o presente
curso e serán incluídos o vindeiro curso 2020/21 na programación didáctica do módulo de segundo curso
Xestión dun Pequeno Comercio.

6. Normativa e Publicación.

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do DECRETO 49/2016, do 7 de
abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de
técnico en Actividades Comerciais e as 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.

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Marketing na Actividade
Comercial publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente
alumnado.

En Vigo a 11 de maio de 2020
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Ciclo: CFGM ACTIVIDADES COMERCIAIS (CMCOM01) Ano académico 
2019/ 2020 

Módulo: FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (MP1236) Curso: 1º 

 
1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

1ª Avaliación 

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

-          CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito 
do traballo. 

-          CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais. 

-          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. 

-          CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do 
traballo. 

-          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, 
en ausencia deste, 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, a suspensión e a extinción da 
relación laboral. 
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2ª Avaliación 
 

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

-          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. 

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

-          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 de 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. 

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

-          CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de 
técnico en Actividades Comerciais e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual. 

-          CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos 
ineficaces. 

-          CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do 
equipo de traballo. 

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

-          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 esixencias 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. 
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-          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. 

 
3ª Avaliación 

 

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa 
seguridade e a saúde laboral. 

-          CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. 

-          CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á 
saúde das persoas traballadoras. 

-          CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación 
ou a redución dos riscos laborais. 

-          CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral 
grave e inminente. 

-          CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a 
determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e de menores. 

-          CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de comercio e 
márketing. 

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 de comercio e márketing. 

-          CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos 
contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico en Actividades Comerciais. 

-          CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. 

-          CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a 
accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico en 
Actividades Comerciais. 

-          CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas 
coa titulación de técnico en Actividades Comerciais. 
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-          CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, 
relacionado co sector de actividade. 

RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos 
os axentes implicados. 

-          CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as 
actividades da empresa. 

-          CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios 
establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. 

-          CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en 
materia de prevención de riscos. 

-          CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais. 

-          CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e 
determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén. 

-          CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector 
profesional da titulación de técnico en Actividades Comerciais. 

-          CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa 
do sector de actividade do título. 

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en 
Actividades Comerciais. 

-          CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar 
para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de 
materializarse. 

-          CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos. 

-          CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de 
risco atopadas. 

-          CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. 

-          CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde 
existan vítimas de diversa gravidade. 

-          CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do 
accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa de urxencias. 
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2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

 
Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Formación e Orientación laboral están 
definidos no punto 1 da presente Programación.  
 

1. Os criterios de cualificación e a metodoloxía/instrumentos a empregar de aquí a final de curso serán 
os seguintes: 

1.1. Criterios de cualificación: As probas escritas, traballos, actividades e supostos prácticos propostos 
sobre todos aqueles contidos traballados na clase, suporán un total dun 70% da nota. 
1.2. A participación e implicación do alumno ou alumna nas actividades propostas suporá un total do 30% 
da nota. 

2. A metodoloxía e instrumentos utilizados de aquí a final de curso serán os seguinetes: 
Presentación dos contidos e realización de probas, actividades e traballos a través da plataforma 
educativa Edmodo. Tamén utilizaremos o correo electrónico para o envío de actividades, traballos 
ou dúbidas. Para aquel alumnado que teña algunha dificultade ou necesidade específica de apoio 
educativo determinaranse as pautas a seguir de modo individualizado. 

 
O alumnado deberá obter unha cualificación mínima de 5 na primeira e na segunda avaliación para poder 
superar o módulo. Na terceira avaliación o alumno ou alumna poderá sumar un punto á nota obtida da 
media entre a primeira e a segunda avaliación, dependendo do traballo e dos resultados obtidos. Os contidos 
e actividades da terceira avaliación, non poderán repercutir negativamente na nota final.  
 
Respecto aos informes individualizados de avaliación de alumnado de segundo curso co módulo pendente 
os criterios de cualificación serán os seguintes: 

- Os traballos, supostos prácticos, probas e proxectos suporán o 100% da nota final do módulo. 

- Co obxectivo de fomentar o uso da lingua galega por parte do alumnado, o emprego do galego nas probas 
escritas e nas presentacións orais representará un aumento de 0,5 puntos sobre a cualificación obtida. 
- O redondeo das cualificacións finais do módulo e de cada avaliación realizarase seguindo o método 
matemático de redondeo á alza, método que serve para definir a nota que figura nos boletíns informativos 
trimestais. Así, unha cualificación cun valor de “coma cinco ou maior” automáticamente sube ó seguinte 
número enteiro. Ademais, hai que ter en conta que de cara a nota final do módulo, para facer a media 
aritmética, tomaranse os valores con decimais de cada avaliación, e non os números enteiros dos boletíns. 
  
A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 
tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 
terceira avaliación. 
 
 
3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

O alumnado realizará actividades, traballos ou probas que o docente determine para poder recuperar as 
avaliacións que teña pendentes. Para o desenvolvemento destas actividades utilizarase a plataforma educativa 
Edmodo e/ou o correo electrónico. Para aquel alumnado que teña algunha dificultade ou necesidade 
específica de apoio educativo determinaranse as pautas a seguir de modo individualizado. 
 
O alumnado con informe individualizado de recuperación de módulos pendentes, no caso de non superar os 
contidos no período de sepetembro-marzo, seguirá un plan individualizado de recuperación cos criterios 
definidos no punto 2 anterior. 
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4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 
dereito a avaliación continua. 

O alumnado que teña máis dun 10% de faltas de asistencia perderá o dereito a avaliación continua. 
Para valorar a consecución dos obxectivos, teranse en contas os resultados de aprendizaxe e os criterios de 
avaliación reflexados anteriormente no punto 1 do presente documento, seguindo o procedemento que a 
continuación se detalla:  
1- Proba escrita sobre os contidos do módulo. (80% da nota). Esta proba será presencial ou telemática, según 
as circunstancias, e se levará a cabo o día e hora indicadas no calendario de exames. 
2- Realización dos seguintes traballos individuais:. (20% da nota): 
2.1. Currículum e carta de presentación. 
2.2. Analizar os riscos que existen nunha empresa do sector, determinar os riscos, danos e as medidas de 
prevención e protección necesarias. O plan debe incluir tamén un plan de evacuación e un protocolo de 
actuación en situacións de emerxencia.  
 
Os RA imprescindibles da terceira avaliación, que se corresponden co contido ampliado, poderán ser 
avaliados na proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua. 
Non obstante, os contidos e actividades da terceira avaliación, non poderán repercutir negativamente na nota 
final.  
 
 
5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 
durante o curso 2020/21. 

A totalidade dos contidos esenciais indicados no apartado 1 da presente programación foron impartidos 
durante o período lectivo do curso 2019/20. 

 
 
6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do Decreto 49/2016, do 7 de abril,                 
polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en                  
Actividades Comerciais e as 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. 
 
A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Formación e Orientación Laboral              
publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado. 
 
 
 
 
 

En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 
 
 

 

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA 

 

 

Ciclo: CFGM ACTIVIDADES COMERCIAIS   (CMCOM01) 
Ano académico 

2019/ 2020 

Módulo: APLICACIÓNS INFORMÁTICAS PARA O COMERCIO (MP1233) Curso: 1º 

 
1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais: 

 

        Unidade formativa 1: Aplicacións informáticas de propósito xeral. 
 

1ª Avaliación 

 

• RA1. Manexa a nivel de usuario/a sistemas informáticos empregados habitualmente no comercio, 
utilizando o hardware e o software máis común. 

- CA1.1. Examináronse os compoñentes físicos dun computador. 
- CA1.2. Consideráronse as características e o funcionamento dos equipamentos informáticos e electrónicos 

específicos para o comercio. 
- CA1.3. Manexouse un sistema operativo baseado no uso de fiestras. 
- CA1.4. Xestionáronse os ficheiros de información mediante sistemas operativos. 
- CA1.6. Protexéronse os equipamentos de virus, correo lixo e outros elementos indesexables. 
- CA1.7. Realizáronse operacións rutineiras de mantemento dos equipamentos. 
- CA1.8. Descargáronse e utilizáronse aplicacións de visualización e impresión de datos. 
 

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

- 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. 
- CA2.6. Empregáronse programas de cliente de correo electrónico para xestionar o envío e a recepción de 

mensaxes. 
- CA2.8. Implantáronse medidas de seguridade para protexer os equipamentos de intrusións externas 

3ª Avaliación 

 

- CA2.1. Identificáronse os conceptos esenciais de funcionamento e uso da rede e as características propias 
das intranets e das extranets. 

- CA2.2. Avaliáronse e configuráronse os sistemas de conexión á rede. 
- CA2.7. Identificouse o protocolo de red rede para a transferencia de ficheiros (FTP) desde un 

equipamento cliente a un servidor. 
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           Unidade formativa 2: Aplicacións informáticas habituais no comercio. 
 

1ª Avaliación 

 

• 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. 

- CA2.1. Editáronse todos os tipos de escritos informativos e publicitarios, por medio de aplicacións 
específicas de tratamento e corrección de textos. 

- CA2.2. Utilizáronse ferramentas especializadas de xeración de textos a través de utilidades de edición. 
- CA2.3. Ordenáronse os textos e as ilustracións para efectuar unha correcta maquetaxe dos contidos. 
- CA2.4. Elaboráronse índices temáticos, alfabéticos e de ilustracións. 
 

2ª Avaliación 

 

• RA1. Confecciona materiais informativos e publicitarios, utilizando técnicas de deseño gráfico. 
- 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, simetría, etc. 
- CA1.4. Empregáronse técnicas de deseño e autoedición relativas a percepción visual, lexibilidade, 

contrastes de cor, etc. 
- CA1.5. Deseñáronse materiais gráficos de imaxes, mantendo unha distribución equilibrada de todos os 

elementos. 
 

- CA2.5. Deseñáronse presentacións publicitarias e de negocios con texto esquematizado, animacións de 
texto e imaxes importadas. 

- CA2.6. Deseñáronse presentacións mestras que sirvan de base para a creación doutras presentacións. 
- CA2.7. Manexáronse aplicacións de autoedición que permitan deseñar e maquetar páxinas con textos e 

elementos gráficos diversos, destinados a servir como material de márketing. 
 

• 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.  

- CA3.1. Realizáronse cálculos matemáticos en diversas áreas da empresa (administración, finanzas, 
produción, etc.). 

- CA3.2. Definíronse as fórmulas para automatizar a confección de diversos documentos administrativos 
(albarás, facturas, etc.). 

- CA3.3. Utilizáronse funcións matemáticas para calcular ingresos, custos e resultados económico-
financeiros. 

- CA3.4. Tratáronse e filtráronse listas de datos coa folla de cálculo. 
- CA3.9. Realizáronse operacións básicas con folla de cálculo (gardar, recuperar e modificar documentos, 

nomear celdas e referencialas, aplicar formatos, empregar o controlador de recheo) 
 

3ª Avaliación 

 

- CA1. Utilizouse software multimedia para a edición de imaxes e sons, e para a gravación de sons 
- CA3.5 Creáronse ficheiros de bases de datos relacionais que se poidan consultar doadamente 

- CA3.6 Extraéronse informacións a través da consulta combinada de varias táboas de datos  
 

• RA4. Realiza a facturación electrónica e outras tarefas administrativas, de xeito telemático, utilizando en 
cada caso o software específico. 

- CA4.1. Identificáronse os formatos electrónicos de factura. 
- CA4.2. Estableceuse a transmisión telemática entre computadores 
- CA4.4 Utilizáronse aplicacións específicas de emisión de facturas 
- CA4.5 Realizáronse tarefas administrativas en liña con organismos públicos e privados 
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2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación. 

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Aplicacións informáticas para o comercio 
están definidos no punto 1 da presente Programación.  
 
A metodoloxía empregada a partir das suspensións das clases presenciais basearanse en entregar apuntes, 
vídeos demostrativos ou videoconferencias 
 
Os criterios de cualificación modifícase pola situación propiciada polo virus Covid-19.  
Farase unha media aritmética se o alumno ou alumna ten a dúas primeiras avaliacións cunha nota igual ou 
superior a 5 
Se o alumno ou alumna ten unha avaliación suspensa cun 4 farase a media aritmética se na terceira 
avaliación entrega ben feitas as tarefas relacionadas coa avaliación que ten suspensa. 
As tarefa entregadas fora de prazo terán unha penalización 
 
A cualificación final do módulo obterase calculando a media aritmética das dúas primeiras avaliacións pero 
tendo en conta que dita media poderá ser incrementada ata un punto en función da cualificación acadada na 
terceira avaliación. 
 

3. Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

Os alumnos e alumnas cunha avaliación suspensa cunha nota igual ou superior a catro en inferior a cinco 
poderá recuperar dita avaliación se entrega en tempo e ben realizadas as tarefas relacionadas coa avaliación 
suspensa 
Os alumnos e alumnas coas dúas primeiras avaliacións suspensas ou cunha avaliación suspensa cunha nota 
inferior a catro poderá recuperar o módulo nun exame que será presencial ou telemático segundo as 
circunstancias determinen na data que se estableza en xuño. Dito exame só conterá os mínimos exixibles da 
primeira e segunda avaliación definido no punto un  
Para superar o modulo a nota do exame terá que ser igual ou superior a 5 
 
Os erros gramaticais e /ou ortográficos no emprego da lingua nas probas escritas, traballos ou diapositivas 
serán penalizados con 0.1 puntos. Dita penalización so afectará a parte decimal da cualificación sen baixar a 
unidade, a modo de exemplo, se o alumno ten una cualificación de 5,5 baixará 0,1 punto por cada erro ate un 
máximo de 0,5 puntos. 
 
 
4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua. 

Os alumnos e alumnas con perda de dereito a avaliación continua poderá superar o módulo se conseguen 
unha nota igual ou superior a 5 no exame no mes de xuño presencial ou telemáticamente segundo as 
circunstancias determinen. 
No exame só conterá os mínimos exixibles da primeira e segunda avaliación definido no punto un 
 
Os erros gramaticais e /ou ortográficos no emprego da lingua nas probas escritas, traballos ou diapositivas 
serán penalizados con 0.1 puntos. Dita penalización so afectará a parte decimal da cualificación sen baixar a 
unidade, a modo de exemplo, se o alumno ten una cualificación de 5,5 baixará 0,1 punto por cada erro ate un 
máximo de 0,5 puntos. 
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5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos 

durante o curso 2020/21. 

Os contidos relacionados co/s Criterios de avaliación  CA1. Utilizouse software multimedia para a edición de 
imaxes e sons, e para a gravación de sons do Resultado de Aprendizaxe  RA1 confecciona materiais 
informativos e publicitarios, utilizando técnicas de deseño,  o criterio de avaliación CA3.5 Creáronse 
ficheiros de bases de datos relacionais que se poidan consultar doadamente, CA3.6 Extraéronse informacións 
a través da consulta combinada de varias táboas de datos do Resultado de aprendizaxe 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 e os Criterios de avaliación CA 4.4 Utilizáronse aplicacións 
específicas de emisión de facturas, e CA4.5 Realizáronse tarefas administrativas en liña con organismos 
públicos e privados do resultado de aprendizaxe RA4 Realiza a facturación electrónica e outras tarefas 
administrativas, de xeito telemático, utilizando en cada caso o software específico do módulo Aplicacións 
informáticas para o comercio non puideron ser impartidos durante o presente curso e serán incluídos o 
vindeiro curso 2020/21 na programación didáctica do módulo de segundo curso Comercio electrónico. 
 

6. Normativa e Publicación. 

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do DECRETO 49/2016, do 7 de 
abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de 

técnico en Actividades Comerciais e as 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. 
 
A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Aplicacións informáticas para o 

comercio publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente 
alumnado. 
 
 

 

 
En Vigo a 11 de maio de 2020 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20

CPR FILLAS DE MARÍA INMACULADA

Ciclo: CFGM ACTIVIDADES COMERCIAIS (CMCOM01)
Ano académico

2019/ 2020

Módulo: XESTIÓN DUN PEQUENO COMERCIO (MP1227) Curso: 2º

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación esenciais:

1ª Avaliación
MP1227_12 Plan de creación dun comercio.

 RA1 - Obtén información sobre iniciativas emprendedoras e oportunidades de creación
dunha pequena empresa, valorando o impacto sobre o contorno de actuación e incorporando
valores éticos.

- CA1.1 Considerouse o concepto de cultura emprendedora, valorando a súa importancia como fonte
de creación de emprego e de benestar social.

- CA1.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación e a
colaboración para ter éxito na actividade emprendedora.

- CA1.3 Describíronse individualmente as funcións básicas da empresa e analizáronse todas en
conxunto como un sistema integral.

- CA1.4 Recoñeceuse o fenómeno da responsabilidade social da empresa e a súa importancia como
elemento de estratexia empresarial.

- CA1.5 Identificáronse prácticas empresariais que incorporen valores éticos, sociais e de respecto
polo ambiente.

- CA1.6 Identificáronse os principais elementos do contorno xeral da empresa, analizando factores
económicos, sociais, demográficos, culturais, tecnolóxicos, ambientais e políticolegais.

- CA1.7 Describíronse os factores do microcontorno da empresa, analizando a competencia,
provedores/as, subministradores/as e intermediarios/as, e as institucións que regulan e/ou inflúen no
comercio interior.

- CA1.8 Identificáronse as vantaxes e as fortalezas do comercio de proximidade tradicional fronte ás
grandes superficies e outras formas de distribución retallista.

- CA1.9 Identificáronse os organismos públicos e privados que proporcionan información,
orientación e asesoramento a pequenos comercios, e describíronse os servizos que prestan e os
recursos dispoñibles en liña.

 RA2 - Determina a forma xurídica da empresa e os trámites que se exixen para a súa creación
e posta en marcha, con aplicación da normativa mercantil, laboral e fiscal.

- CA2.1 Identificáronse as formas xurídicas que pode adoptar unha pequena empresa, analizando
características, capital social, número, obrigas formais e responsabilidade dos/as socios/as, etc.

- CA2.2 Calculáronse os gastos de constitución e posta en marcha da empresa derivados de cada
forma xurídica, consultando a lexislación.

- CA2.3 Obtívose información sobre posibles axudas e subvencións para a creación dunha empresa,
identificando os requisitos e os trámites que cumpra realizar.
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- CA2.4 Seleccionouse a forma xurídica máis axeitada, a partir dun estudo comparativo, valorando os
custos, os trámites e as obrigas xurídicas, así como a responsabilidade dos/as socios/as.

- CA2.5 Consultouse a normativa estatal, autonómica e local que regula e/ou afecta o pequeno
comercio.

- CA2.6 Determináronse os trámites administrativos e xurídicos, as autorizacións e as licenzas que se
requiren para a apertura e a posta en marcha do comercio, así como os organismos onde se
xestionan e/ou tramitan.

- CA2.7 Identificáronse as obrigas mercantís, laborais e fiscais derivadas do exercicio da actividade
económica da empresa.

- CA2.8 Formalizouse a documentación que se require para a creación e a posta en marcha da
empresa.

 RA3 - Elabora un proxecto de creación dun pequeno comercio, delimitando as súas
características e incluíndo un estudo de viabilidade para a súa posta en marcha e a súa
sustentabilidade.

- CA3.1 Establecéronse a situación e as características da tenda en función da densidade, a
diversidade e a accesibilidade da súa zona de influencia, o tipo de clientela e os seus hábitos de
compra, os produtos que se vaian comercializar, etc.

- CA3.2 Identificáronse as fortalezas e debilidades persoais, e as oportunidades e ameazas do
contorno, mediante a correspondente análise DAFO.

- CA3.3 Definiuse a oferta comercial ou variedade de produtos, en función das oportunidades de
negocio, o perfil da clientela, as tendencias do mercado, a competencia da zona de influencia, etc.

- CA3.4 Incluíuse un plan de investimentos básico que recolle os activos fixos necesarios, a forma de
adquisición e o seu financiamento.

- CA3.5 Elaborouse unha lista de prezos dos produtos, aplicando os criterios de fixación de prezos
establecidos.

- CA3.6 Incluíuse un estudo de viabilidade económica e financeira do comercio, elaborando unha
conta de resultados básica para dous exercicios, a partir da estimación de ingresos, gastos e custos
previstos, e recursos financeiros necesarios, e calculando razóns económico-financeiras.

- CA3.7 Valorouse a posibilidade de contratar persoal en función das características e as necesidades
do comercio, calculando os custos e definindo as funcións que haxa que cubrir, o perfil das persoas
candidatas e o procedemento de selección.

- CA3.8 Valorouse a conveniencia de aplicar innovacións tecnolóxicas e de acudir a accións
formativas, analizando os puntos débiles e a relación entre custo e beneficio esperado, no relativo á
viabilidade e á sustentabilidade do negocio.

- CA3.9 Estudouse a posibilidade de comercialización en liña e doutros xeitos de venda a distancia,
calculando o seu custo e tendo en conta as características dos produtos, o impacto esperado e os
usos e as prácticas do sector.

 RA4 - Elabora un plan básico de investimentos, identificando os activos fixos que se requiren,
a súa forma de adquisición e os recursos financeiros necesarios, en función das características
da tenda e dos produtos que se vaian comercializar.

- CA4.1 Determináronse as necesidades da tenda (local, moblaxe, equipamentos, sistema de
cobramento, terminal punto de venda, etc.), en función da idea de negocio, do tipo de clientela e dos
produtos e servizos que haxa que ofrecer.

- CA4.2 Obtívose información sobre posibles axudas e subvencións para a compra do equipamento
da tenda, e identificáronse os organismos onde se tramitan.

- CA4.3 Determinouse o xeito de adquisición do local, avaliando as modalidades de compravenda,
traspaso ou alugamento, a partir da análise de custos, dereitos e obrigas de cada modalidade.

- CA4.4 Obtívose información sobre servizos bancarios e formas de financiamento dos investimentos
e demais operacións, analizando o procedemento, a documentación, os requisitos e as garantías
exixidas para obter un crédito ou un préstamo bancario.
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- CA4.5 Valoráronse as opcións de leasing e renting para a adquisición dos equipamentos, calculando
os custos e analizando os requisitos e as garantías exixidas.

- CA4.6 Seleccionouse a forma de obtención e de financiamento dos equipamentos e das instalacións
da tenda, avaliando os custos e os riscos.

- CA4.7 Seleccionáronse as pólizas de seguros axeitadas, en función das coberturas necesarias,
segundo as continxencias e as exixencias legais da actividade.

2ª Avaliación

MP1227_12 Plan de creación dun comercio

 RA5 - Planifica a xestión económica e a tesouraría do pequeno comercio, establecendo o
sistema de fixación de prezos que garanta a súa rendibilidade e a súa sustentabilidade no
tempo.

- CA5.1 Estableceuse o sistema de fixación dos prezos de venda en función dos custos, a marxe de
beneficios, os impostos sobre o consumo, o ciclo de vida do produto, os prezos da competencia, a
diferenciación do produto, a percepción do valor da clientela, etc.

- CA5.2 Realizáronse previsións da demanda e os ingresos por vendas, e dos custos e gastos
previstos, a partir dos datos obtidos de fontes externas que facilitan información económica do
sector e doutros comercios similares.

- CA5.3 Establecéronse prazos, forma e medios de pagamento, descontos e facilidades de pagamento
á clientela, en función da capacidade financeira da empresa, as características do produto, o tipo de
clientela e os usos e as prácticas do sector.

- CA5.4 Elaborouse o calendario de cobramentos e pagamentos previstos, en función das
necesidades, os compromisos e as obrigas de pagamento do pequeno comercio, e asegurando a
dispoñibilidade de efectivo na caixa diariamente.

- CA5.5 Previuse o sistema para comprobar periodicamente e sistematicamente a liquidez da tenda,
axustando os compromisos de pagamento e as estimacións de cobramento.

- CA5.6 Calculáronse os custos financeiros e os riscos de xestión de cobramento e de negociación de
efectos comerciais.

- CA5.7 Calculáronse os custos de persoal e seguridade social a cargo da empresa.
- CA5.8 Definiuse o procedemento de valoración sistemática da actividade económica e financeira do

comercio, calculando razóns de rendibilidade, solvencia, endebedamento e liquidez, para detectar e
corrixir posibles desaxustes.

MP1227_22 Xestión e contabilidade dun comercio.

 RA1 - Xestiona a documentación comercial e de cobramento e pagamento derivada da
compravenda dos produtos e/ou servizos prestados, respectando a normativa mercantil e
fiscal.

- CA1.1 Interpretouse a normativa mercantil e fiscal, e os usos do comercio que regulan a facturación
de produtos e servizos, incluíndo a facturación electrónica.

- CA1.2 Interpretouse a normativa reguladora do imposto sobre o valor engadido (IVE) e as obrigas
establecidas para a facturación de produtos e/ou servizos.

- CA1.3 Elaboráronse facturas correspondentes ás operacións de compravenda e/ou prestación de
servizos, de acordo coa normativa mercantil e fiscal, e cos usos do comercio, utilizando ferramentas
informáticas.

- CA1.4 Realizouse o rexistro periódico das facturas emitidas e recibidas que exixe a normativa do
IVE.

- CA1.5 Formalizáronse e xestionáronse os documentos correspondentes aos medios de pagamento e
cobramento das operacións da empresa.
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- CA1.6 Preparáronse remesas de efectos comerciais para o seu envío ás entidades bancarias en
xestión de cobramento ou para a súa negociación e o seu desconto.

- CA1.7 Elaboráronse facturas de negociación de efectos comerciais.

 RA2 - Xestiona o proceso administrativo, contable e fiscal da empresa, aplicando a lexislación
mercantil e fiscal, e os principios e normas do Plan Xeral Contable (PXC) para as pequenas e
medianas empresas (PME).

- CA2.1 Identificáronse as funcións da contabilidade e os libros obrigatorios e voluntarios que debe
levar a empresa.

- CA2.2 Diferenciáronse as partidas do balance (activo, pasivo e patrimonio neto), analizando as súas
características e a relación funcional.

- CA2.3 Rexistráronse as operacións realizadas de acordo cos principios xerais e as normas de
valoración do PXC para as PME, utilizando a aplicación informática dispoñible.

- CA2.4 Calculouse a amortización dos elementos do inmobilizado, de acordo coa normativa fiscal e
co PXC para as PME.

- CA2.5 Calculouse o resultado do exercicio e elaboráronse as contas anuais, de acordo co PXC para
as PME.

- CA2.6 Formalizáronse as declaracións-liquidacións periódicas do IVE, en función do réxime de
tributación elixido.

- CA2.7 Determináronse as obrigas fiscais derivadas dos impostos que gravan os beneficios, en
función da forma xurídica da empresa (IRPF e imposto de sociedades).

- CA2.8 Valorouse a posibilidade de utilizar asesoramento externo de carácter laboral, fiscal e/ou
contable, en función das características da empresa.

2. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e criterios de cualificación.

Os mínimos exixibles para unha avaliación positiva no módulo de Xestión dun Pequeno Comercio están
definidos no punto 1 da presente Programación.

En todas as unidades do módulo realizouse unha proba escrita/exame  e parte do plan de empresa para o
proxecto. A cualificación foi:

- Proba escrita (exame): 60% da nota.
- Parte do plan de empresa para o proxecto: 40% da nota.

Para cada avaliación, realizarase o cálculo da media das unidades incluídas na mesma que, para obter unha
cualificación positiva, deberá ser mínimo de 5. A partir de 5 realizarase o redondeo matemático para obter a
cualificación. Así, unha cualificación cun valor de "coma cinco ou maior" automaticamente sube ao
seguinte número enteiro. En todo caso, hai que ter en conta que de cara á nota final do módulo, para facer a
media aritmética, tomaranse os valores con decimais de cada avaliación e non os números enteiros dos
boletíns.

Ao alumnado que non acade unha valoración positiva do módulo realízaselle, para o período abril - xuño,
un Informe Individualizado de Avaliación, que indica as tarefas, traballos e/ou exame por unidade suspensa
e onde tamén se reflicten os criterios de avaliación de cada unidade e os criterios de cualificación para
valorar o mesmo.
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3. Procedemento para definir as actividades de recuperación.

Para os alumnos/as que non superaran a primeira e /ou segunda avaliación, valoráronse os criterios de
avaliación reflectidos, mediante os seguintes procedementos:

1. Proba escrita sobre os contidos  das unidades suspensas da avaliación . (70% da nota)
2. Realización dun traballo individual que englobe unha actividade por unidade suspensa. (30% da nota).
Ambas probas son de realización obrigatoria.
A recuperación  faise avaliación a avaliación, e ao remate da  segunda avaliación o alumnado que non
superase o módulo tivo a oportunidade de facer a parte suspensa nunha data acordada  por todos.

4. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de
dereito a avaliación continua.

O alumnado que tivera máis dun 10% de faltas de asistencia,  perde o dereito a avaliación continua. Para
valorar a consecución dos obxectivos, teranse en conta os criterios de avaliación reflectidos anteriormente,
mediante os seguintes procedementos:

1. Proba escrita sobre os contidos  da área. (70% da nota)
2. Realización dun traballo individual que englobe unha actividade por unidade. (30% da nota).
Ambas probas son de  obrigatorias e realizaríanse antes do inicio do período da FCT.

5. Listado de contidos esenciais non impartidos no presente curso e módulos nos que serán incluídos
durante o curso 2020/21.

Non hai contidos esenciais pendentes.

6. Normativa e Publicación.

A presente programación didáctica foi adaptada seguindo o marco legal do DECRETO 49/2016, do 7 de
abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de
técnico en Actividades Comerciais e as 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.

A efectos informativos, a programación didáctica adaptada do módulo de Xestión dun Pequeno Comercio
publicarase na web do centro educativo e enviarase por correo electrónico ó correspondente alumnado.

En Vigo a 11 de maio de 2020


