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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe

CA2.6 - Clasificáronse os datos segundo a fonte de información 
da que procedan. 

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

CA5.1 - Identificáronse as técnicas e os procedementos para a 
obtención de información primaria en estudos comerciais e de 
opinión, de acordo cos obxectivos establecidos no plan de 
investigación comercial. 

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

CA5.3 - Determináronse os instrumentos necesarios para obter 
información cualitativa, mediante a observación e/ou entrevistas 
en profundidade, dinámica de grupos, técnicas proxectivas e 
técnicas de creatividade, definindo a súa estrutura e o seu 
contido. 
CA5.4 - Diferenciáronse os tipos de enquisas ad hoc para a 
obtención de datos primarios, e analizáronse as vantaxes e os 
inconvenientes da enquisa persoal, por correo, por teléfono ou a 
través de internet. 
CA5.7 - Deseñáronse os cuestionarios e a guía da entrevista ou 
enquisa necesarios para obter a información de acordo coas 
instrucións recibidas, e comprobouse a redacción, a 
comprensibilidade e a coherencia das preguntas, a extensión do 
cuestionario e a duración 
CA6.1 - Identificáronse as variables que inflúen no cálculo do 
tamaño da mostra nun estudo comercial. 
CA6.4 - Describiuse o proceso de desenvolvemento da mostraxe 
aleatoria simple, e analizáronse as súas vantaxes e as limitacións
que leva consigo

CA6.5 - Describiuse o proceso de mostraxe, aplicando as 
técnicas de mostraxe probabilística, sistemática, estratificada, por
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conglomerados ou por áreas, polietápica e por ruta aleatoria, e 
analizáronse as vantaxes e os inconvenientes. 

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

CA6.6 - Analizouse o proceso de mostraxe, aplicando técnicas de
mostraxe non probabilística, por conveniencia, por xuízos, por 
cotas e bóla de neve. 
CA7.1 - Codificáronse, tabuláronse e representáronse 
graficamente os datos obtidos na investigación comercial, de 
acordo coas especificacións recibidas. 

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

CA7.2 - Calculáronse as medidas estatísticas de tendencia 
central e de dispersión de datos máis significativas, e as medidas
que representan a forma da distribución. 
CA7.3 - Aplicáronse técnicas de inferencia estatística para 
extrapolar os resultados obtidos na mostra á totalidade da 
poboación cun determinado grao de confianza e admitindo un 
determinado nivel de erro mostral. 
CA7.4 - Determináronse os intervalos de confianza e os erros de 
mostraxe. 
CA7.7 - Presentáronse os datos obtidos na investigación, 
convenientemente organizados, en forma de táboas estatísticas, 
e coas representacións gráficas máis axeitadas. 
CA8.1 - Identificáronse os elementos que conforman unha base 
de datos, as súas características e as utilidades aplicables á 
investigación comercial. 

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

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:(criterios de cualificación)
A avalición da terceira farase cuns criterios que permitan acadar unha 
diganose  do nivel formativo dos alumnos a partires da valoración do 
traballo desenvolvido dende a suspensión das activ idades lectivas.

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:
Para  levar  a  cabo  a avaliación  a  que  se fai  referencia  no apartado anterior
empregaranse  instrumentos  baseados  nas  tarefas  realizadas  polo  alumnado
tanto nas sesión de telefomarmación por videoconferencia na plataforma Webex
como  a través dos correos enviados aos alumnos.
Os mesmos alumnos escolleron este procedemento que básicamente consiste
en que o profesor envia as tarefas por  correo electrónico  á Delegada do grupo
quen posteriormente as  remite a todos os seus compañeiros mediante un novo
correo (ao grupo que ten formado con eles).De todos os xeitos tanto as sesións
por videoconferencia como os evnios de correos son anunciados previamente no
Abalar  móbil  e  tamén  constan  na  aula  virtual  no  foro  de  consultas  do
módulo :Investigación Comercial ao que teñen acceso os alumnos .
As tarefas consisten básicamente en:
1-Asistencia as explicación dos contidos nas sesións de videoconferencia
2-Resolución de exercicios nas mesmas sesións
3-Exercicios e casos prácticos
4-Cuestionarios con baterías de preguntas de teoría 
As  tarefas  dos  apartados  3  e  4  anteriores  son  entregadas  por  cada
alumno ao profesor a través do correo electrónico para a súa corrección
e  valoración.  Os  exercicios  corrixidos  e  valorados  son  devoltos  aos
alumnos  para  o  seu  coñecemento  empregando  de   novo  ou  ben  o
correo da Delegada ou ben o correo de cada un deles.

 

Procedemento
para a

recuperación de
partes non
superadas

Para  o  alumnado  que  non  teña  superado  a  segunda  avaliación
formularanse  actividades  de  reforzo  e  repaso  previas  á  realización
dunha  proba  de  recuperación(que  non  tivo  lugar  no  memento  da
suspensión das actividades lectivas)..Dita proba consta de dúas partes:
unha teórica valorada en 5 puntos que consistirá na contestación a un
cuestionario de preguntas (que se lle enviarán ao alumno por correo e
que  devolverá  unha  vez  contestado  nun  prazo  fixado)e  unha  proba
escrita  prática  tamén  valorada  en  5  puntos  que  será  entregada  por
correo  instantes previos á sesión de videoconferencia prefixada e que
será  entregada  ao  profesor  unha  vez  finalizada.A  nota  obtida  será
axustada á escala fixada na programación oficial entregada a comezo do
curso.
Os  alumnos  que  suspendan  a   actividade  de  recuperación  da  2ª



avaliación  e  os  alumnos  que  non  teñan  superado  a  primeira
avaliación(por  ter  suspendido  a  recuperación  que  se  fixo  no  seu
momento )terán que recuperala nos exames finais do módulo que terán
lugar no mes de xuño.Estos alumnos terán na terceira avaliación a nota
media das notas obtidas nas probas de recuperación efectuadas.
Do  día  4  ao  día  11  de  xuño  estableceranse  actvidades  de  reforzo  e
recuperación e posteriormete terán lugar os exames finais que no caso
do  módulo consistirán nunha proba axustada aos  criterios indicados
anteriormente ao referirse á recuperación da segunda avaliación.
No caso de alumnos coas dúas avaliacións suspensas a proba axustarase
en tempo e forma tendo en conta as circunstancias.

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:
Como  se  indicou  no  apartado  anterior  os  alumnos  con  avaliacións
suspensas (primeira , segunda ou ambas) terán que facer exames finais
do módulo das partes non superadas.O alumnos despois das actividades
de recupareación realizarán unha proba axustada en forma e tempo ás
circunstancias  establecidas  .O  alumno  que  supere  as  citadas  probas
terán recuperadas as partes supensas  e a súa nota final poderá verse
incrementada  ata  un  máximo  dun  punto  se  tivera  correctamente
desenvolvidas e entregadas as tarefas da terceira avaliación

Proba
extraordinaria
de setembro

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

Proba
extraordinaria
para alumnos
con perda do

dereito de
avaliación
continua

Os alumnos con perda de avaliación continua terán dereito a actividades
de recuperación dende o 4 de maio ata a data da proba extradordinaria 
que  se realizará en xuño. Dita proba consistirá na realización dun 
cuestionario de preguntas teóricas valorado en 5 puntos e a resolución 
de casos prácticos valorado tamén en 5 puntos, entendendo que está 
superada cando acade un mínimo de 5 puntos.De non ser posible a 
realización presencial da proba esta terá lugar usando a plataforma de 
videoconferencia Webex .
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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 destinadas a todos
os  alumnos  ,pero  non  avaliables  :Bases  de
Datos  .Introducción a Access.Estas actividades tiveron lugar
dende o día que se decretou o estado de alarma ata a data de
comezo das vacacións de S.Santa.

 Tarefas  de  repaso  e  reforzo  dos  contidos  da   segunda
avaliación para os alumnos que non superaron a mesma

 Tarefas de repaso e reforzo dos contidos das unidades 6 e 7
que  nun  principio  ian  ser  obxecto  de  proba  na  segunda
avaliación  ,  pero  que  as  circunstancias  o  impediron.Ditas
unidades xunto cos contidos estadísticos forman parte da 3ª
avalición e foron avaliados do seguinte xeito: 2 cuestionarios
de  preguntas  teóricas  (temas  6  e  7  espectivamente)
entregados  por  correo  electrónico  e  unha  proba  práctica
(individualizada  por  alumno)realizada  nunha  sesión  de
videoconferencia de 2 horas .A súa valoración sería : a proba
práctica un máximo de 5 puntos  ,  e  os cuestionarios  :0,50
puntos cada un. Dita valoración ponderará debidamente no
punto a engadir na terceira avaliación

 Explicación  e  tarefas  relativas  aos  contidos  mínimos  das
unidades  8  e  9  (correspondentes  á  terceira  avaliación).As
tarefas  serán  valoradas  e  ponderarán  para  a  obtención  do
punto  a  engadir  á  nota  media  da  primeira  e  a  segunda
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.
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Materiais e recursos

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

 Aula  Virtual  do  instituto  (Moodle):  hai  un  curso  creado  co
nome do Módulo:Investiigación Comercial onde se anuncian
actividades no Foro de Consultas e se faicilitan resursos
.

 Webex:  aplicación  coa  que  se  realizaron  semanalmente
sesións de teleformación por videoconferencia e as probas
prácticas das unidades 6 e 7 

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

 Apuntamentos, exercicos, cuestionarios  e bibliografía   
facilitados  mediante envio por correo electrónico á Delegada e 
posteriormente ao grupo de alumnos
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 
O profesor dará a coñecer esta adaptación da programación ao 
alumnado coa súa lectura nunha das sesións de teleformación e 
enviará unha copia á Delegada da clase para que a difunda entre os 
alumnos do grupo interesados

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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