
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
– CA1.1. Comparáronse as acepcións do termo márketing. 

– CA1.4. Caracterizáronse os instrumentos de márketing-mix, 

analizando os principais elementos que os integran. 

 

Unidade formativa 1. 
utilidade na actividade comercial, analizando as súas principais funcións nas 
empresas e organizacións 

– 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. 

– CA2.4. Identificouse o contorno da empresa, analizando os factores do 

microcontorno e do macrocontorno, e a súa influencia na aplicación das 

políticas de márketing. 

 

Unidade formativa 2. 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 márketing. 
 

– 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. 

– CA3.3. 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.  

Unidade formativa 3 RA3. Determina o proceso de investigación comercial e o 
sistema de información de márketing, analizando as técnicas e os 
procedementos aplicables para o seu desenvolvemento 

– 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. 

– CA4.4. Secuenciouse o ciclo de vida dun produto, analizando as etapas 

polas que atravesa e as accións de márketing aplicables en cada fase. 

– CA4.7. Elaboráronse informes sobre produtos, servizos ou liñas de 

produtos, utilizando a aplicación informática axeitada. 

Unidade formativa 4 RA 4. Define as políticas aplicables ao produto ou 
servizo, adecuándoo ás necesidades e ao perfil da clientela e ás tendencias do 
mercado. 

– 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. 

Unidade formativa 5 RA5. Determina o método de fixación do prezo de venda 
do produto ou servizo, tendo en conta os custos, a marxe comercial, os prezos 
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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. 

– CA5.6. Determinouse o efecto das variacións no prezo de venda do 

produto sobre as vendas, e analizouse a elasticidade da demanda do 

produto.  

da competencia, a percepción de valor da clientela e outros factores que 
inflúen no prezo. 
 

– 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. 

– CA6.5. Calculouse o custo de distribución do produto, tendo en conta 

os custos de transporte, de seguro, de almacenamento, de comisións, de 

marxes e financeiros. 

– CA6.8. Elaboráronse informes sobre distribución comercial, a partir da 

análise de custos, tempos, axentes intermediarios dispoñibles e 

estratexias viables, utilizando a aplicación informática axeitada. 

 

Unidade formativa 6  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. 
 

– CA7.1. Diferenciáronse os tipos de accións que integran o mix de 

comunicación dunha empresa, analizando a súa finalidade. 

– 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.. 

– CA7.7. Caracterizouse a venda persoal, os seus obxectivos e 

características diferenciadoras como instrumento de comunicación 

comercial de resposta inmediata. 

Unidade formativa 7 RA7. Identifica as accións e as técnicas que integran a 
política de comunicación da empresa ou organización, analizando as funcións 
de cada unha. 
 

- CA8.2. Establecéronse as etapas ou fases do proceso de elaboración do 

plan de márketing. 

– CA8.4. Fixáronse uns determinados obxectivos, analizando as 

estratexias de márketing máis axeitadas para os alcanzar. 

– CA8.5. Definíronse accións relativas ás políticas de produto, prezo, 

distribución e comunicación, así como as relacións entre elas. 

Unidade formativa 8 RA8. Secuencia o proceso de planificación comercial, 
identificando as fases ou as etapas do plan de márketing. 
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– 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 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Análise das actividades presentadas a través do correo electrónico e da aplicación 
da videoconferencia Cisco WEBEX Meeting 

Instrumentos:  Rexistro de observación cos items: Moi axeitado, Axeitado e 
Pouco Axeitado 
Valores: MA = 1; A = 0,5; PA = 0 

 

Cualificación final 

cualificación final de curso:  Nestes intres (no momento desta adaptación da 
programación da 3º avaliación) partese do coñecemento de que casi todos 
os alumnos deste grupo teñen superada a primeira e segunda avaliación),  
agás catro alumnos que teñen Pérdida do dereito de Avaliación 
 
A cualificación final do módulo para os alumnos avaliables na 3ª, vai a ser a 
media das avaliacións 1ª e 2ª, cos aportes en positivo da 3ª. 
 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Considerando que esta avaliación só pode 
repercutir positivamente e atendendo a que case todo o alumnado deste 
grupo xa ten acadados os contidos e os resultados de aprendizaxe da 1ª e 
2ª avaliación 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Desde o 13 de marzo ata a data da sesión de 2? avaliación (1 de abril) 
realázanse actividades de repaso sobre o mercado e o entorno, 
investigación de mercado, calculos estádisticos incluidos  (do 16 de 
marzo ao 31 de marzo). 
 
A partir do mes de abril, os alumnos deste grupo, realizan actividades 
de ampliación para acadar os resultados de aprendizaxe e os criterios 
de avaliación que se consideran mínimos esixibles e que aparecen 
relacionados no apartado 1.  
 

 Actividade proposta “O caso MacDonals” basado no documental 
que temos no blog que teñen que comentar, relacionar cos 
contidos do módulo e resolver un cuestionario (do 14 de abril ao 
28 de abril). 

 Actividades sobre a Comunicación interna e externa da empresa 
comercial(do 28 de abril ao 8  de Maio). 

 Traballo sobre o mix de Comunicación “La Toja” donde diseñarán 
carteles,  triptico, anuncio en prensa , tv, e internet.  

      (do 8 de maio ao 2 de xu?o). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alta conectividade: Traballo a través da Aplicación Cisco WEBEX 

Meeting. 

Baixa conectividade: Combinación da Aplicación Cisco WEBEX 

Meeting con correos electrónicos e Espacio Abalar completado con 

outros medios como chats de whatssap. 

Sin conectividade: Aqueles alumnos que puideranter problemas de 

conectividade, a través de comunicación telefónica. 

Materiais e recursos 

Páxina web do centro. Abalar. Fichas e  propostas de actividades 

elaboradas polo profesor. Comentario e corrección das diferentes 

actividades propostas en OneNote a través das sesions da  Aplicación 

de Cisco WEBEX Meeting. Publicación das solucións na propia 

WEBEX ou envío por correo electrónico dos enlaces no DRIVE ou 

whatssap. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Páxina web do centro,  aplicación  Cisco WEBEX Meeting, ABALAR. 
Para o alumnado con dificultades de conectividade, contacto persoal 
a través do correo electronico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


