
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 

Criterio de avaliación  Resultado de aprendizaxe 

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

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 

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

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 

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

CA5.4. Elaborouse un plan de revisión de produtos caducados ou con 
risco de obsolescencia, analizando as vendas do período e a satisfacción 
da clientela 

CA6.2. Creouse unha empresa nova no terminal punto de venda, 
configurando todos os parámetros requiridos para o seu normal 
funcionamento 
6.2.1 Simulouse a creación dunha empresa no TPV mediante a 
visualización e análise de materiais didácticos  

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

CA6.7. Realizáronse tarefas de cobramento de mercadorías a través do 
terminal punto de venda 
6.7.1. Simulouse o cobramento de mercadorías a través do TPV 
mediante a visualización e análise de materiais didácticos 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos (criterios de cualificación): 

Na terceira avaliación levarase a cabo unha avaliación diagnóstica e 
formativa do alumnado a partir da valoración das tarefas e traballos 
realizados dende a suspensión da actividade lectiva (exercicios, casos 
prácticos, cuestionarios ou similares).   
A nota da terceira avaliación será a media das notas da primeira e 
segunda; a esa media poderáselle sumar ata un máximo de un punto polas 
tarefas e actividades correctamente desenvolvidas e entregadas polo 
alumnado (exercicios, traballos, cuestionarios formulados, etc.)   

Instrumentos:  

Os instrumentos que se empregarán para levar a cabo unha avaliación 
diagnóstica e formativa do alumnado, basearanse nas tarefas realizadas a 
través da Aula Virtual e nas sesións de teleformación por videoconferencia 
coa plataforma Webex, mecanismos a través dos que se mantén o 
desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe dende a suspensión 
da actividade lectiva, mediante os cales se realizan: 

 Exercicios e casos prácticos  

 Cuestionarios en liña 

 Resolución de exercicios nas sesións de teleformación. 

Procedemento 
para a 

recuperación de 
partes non 
superadas 

Para o alumnado con UD’s non superadas da primeira e/ou segunda 
avaliación, formularanse actividades de reforzo e repaso previas á 
realización dunha proba escrita de recuperación.  
Levarase a cabo unha proba escrita a través dos mecanismos empregados 
durante o proceso de teleformación (Aula Virtual e/ou Webex) antes da 
avaliación final. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

Para os/as alumnos/as aprobados: A cualificación final do módulo 
coincidirá coa nota da terceira avaliación, é dicir, será a media das notas 
da primeira e segunda; a esa media poderáselle sumar ata un máximo de 
un punto polas tarefas e actividades correctamente desenvolvidas e 
entregadas polo alumnado (exercicios, traballos, cuestionarios formulados, 
etc.) durante o período de teleformación. 
Para as/os alumnas/os pendentes de recuperar algunha UD da primeira 
e/ou segunda avaliación: O resultado (de 0 a 10) acadado na proba de 
recuperación realizada antes da avaliación final axustaranse á mesma 
escala que a indicada na programación ordinaria para as probas de 
recuperación e fará media coa nota obtida nas probas que tiña superadas 
na primeira e segunda avaliación. 
Se o/a alumno/a tivera correctamente desenvolvidas e entregadas as 
tarefas da terceira avaliación, podería incrementar  a súa cualificación final 
ata un punto, que se engadiría ao resultado acadado na proba de 
recuperación. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Nos ciclos formativos de grao medio (como é este caso) e superior non hai 
proba extraordinaria de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado co módulo pendente de cursos anteriores. 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado co módulo pendente de cursos anteriores. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Non hai alumnado co módulo pendente de cursos anteriores. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Tarefas de repaso e reforzo dos contidos da primeira e segunda 
avaliación destinadas unicamente ao alumnado que ten que 
recuperar unidades didácticas non superadas. 

 Tarefas de reforzo e ampliación dos contidos abordados na UD7 
(iniciada na segunda avaliación) 

 Explicación e tarefas relativas aos contidos mínimos das UD8, 9, 
10 e 11 (correspondentes á terceira avaliación) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado do grupo ten conectividade (equipamento 
informático e conexión a internet), segundo indicou na enquisa que se 
cursou dende o centro para coñecer os medios tecnolóxicos dos que 
dispoñían dende a suspensión da actividade lectiva.  

 
A metodoloxía empregada centrouse nas seguintes pautas de 
intervención: 

 Utilización da contorna inmediata como punto de partida do 
proceso de ensino-aprendizaxe, promovendo o 
desenvolvemento de actividades transversais e 
interdisciplinares, vinculadas as competencias profesionais a 
desenvolver polo alumnado. 

 Potenciación da autonomía no traballo dos/as alumnos/as, 
buscando información e construíndo a aprendizaxe a partir da 
resolución das tarefas formuladas. 

 Seguimento semanal individualizado da evolución das/os 
estudantes, aportando feedback personalizado sobre a súa 
evolución. 

Materiais e recursos 

Para continuar a teleformación na terceira avaliación empréganse 
fundamentalmente as seguintes ferramentas: 

 Aula Virtual do instituto (Moodle): onde se facilitan recursos 
didácticos, as tarefas a realizar e as instrucións necesarias para 
levalas a cabo; e tamén como medio de comunicación a través 
do foro da aula. 
Tamén está previsto que se realicen por este medio as posibles 
probas de recuperación. 

 Webex: aplicación coa que se realizaron semanalmente sesións 
de teleformación por videoconferencia. 

 Abalar e conta de correo electrónico corporativo: para enviar ao 
alumnado e familias avisos e notificacións (xa sexan grupais ou 
individuais) 

 Libro de texto, apuntamentos e outros recursos didácticos 
adicionais. 
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i Estado: Pendente de supervisión polo Servizo de Inspección, en caso de modificacións, estas serán comunicadas ao 
alumnado. 

4. Información e publicidadei 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: 

A profesora dará a coñecer esta adaptación da programación ao 
alumnado coa súa lectura nunha das sesións de teleformación e 
poñerá unha copia á súa disposición na Aula Virtual do módulo.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


