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

CA 2.4 Identificáronse os elementos que configuran o márketing de 
buscadores.

MP0931_23A rede social e o plan de márketing dixital
RA2. Deseña o plan de márketing dixital no mercado en liña, definindo 
solucións estratéxicas mediante a posta en marcha de accións específicas de 
desenvolvemento da marca comercial.

CA 2.1 Deseñouse unha tenda virtual
MP0931_33 - Administración e política comercial no comercio dixital
RA2. Define a política de comercio electrónico dunha empresa, establecendo 
as accións necesarias para efectuar vendas en liña. 

CA 2.5 Planificouse a xestión dos pedidos recibidos e todo o proceso 
loxístico

MP0931_33 - Administración e política comercial no comercio dixital
RA2. Define a política de comercio electrónico dunha empresa, establecendo 
as accións necesarias para efectuar vendas en liña. 

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

Avaliación

Procedementos:
- Realizanse preguntas aos estudantes durante as sesións de 
videoconferencia/chat grupal
- Realizánse test de avaliación formativa a través de ferramentas 
dixitais: Google Forms, Kahoot
- Propóñense exercicios de análise / comparación de casos reais, que se 
recollen en forma de produto escrito

Instrumentos:
- TO. Propostas de keywords axeitadas. Estratexias de marketing de 
contidos
- LC. Informe sobre os elementos do marketing de buscadores dun caso 
práctico.
- LC. Informe da estrutura de catálogos en liña dun caso práctico
- LC. Informe comparativo da estrutura da ficha de producto dun caso 
práctivo 

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
- A nota obtida na 1ª avaliación suporá o 45% da nota final
- A nota obtida na 2ª avaliación suporá o 55% da nota final

- Os traballos realizados polo alumnado durante o 3ª trim. durante a situación 
excepcional debida ao COVID-19 poderán incrementar ata 1 punto a nota final 
obtida tralo cálculo da media da 1ª e 2ª avaliación.

Proba
extraordinaria

de xuño

Na proba extraordinaria de xuño realizarase un exame de proba única 
composto de unha parte teórica (que incluirá ítems de redacción de 
respostas e ítems de tipo test) e unha práctica consistente en propostas 
arredor de un ou varios casos prácticos arredor dos CA do módulo 
abordados no curso 19/20 na 1ª e 2ª avaliación.

Esta proba realizarase aos alumnos con perda do dereito de avaliación 
continua. 

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
--

Criterios de cualificación:
--

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Posto que no presente curso 19/20 ningún alumno do módulo de 
Marketing Dixital ten suspensas a 1 nen a segunda avaliación, nen teñen
probas ou produtos pendentes de realización non se definen 
procedementos de recuperación de materia pendente.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

- SEO: Estratexias de marketing dixital para o posicionamento en 
buscadores
- SEO ON PAGE_i: Deseño e estructura do catálogo dun ecommerce.
- SEO ON PAGE_ii: Análise da ficha de producto e os seus bloques 
informativos.
- O proceso loxístico da compra venda en liña.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

- Sesións de clase por videoconferencia
- Sesións de clase en chat de grupo
- Participación activa nas sesións a través de chat / intervencións 
directas
- Realización de tarefas de investigación, análise e elaboración de 
informes breves sobre casos prácticos reais
- Materiais subidos á plataforma de formación en liña Google 
Classroom: diapositivas, grabacións das sesións on line, correccións 
dos exercicios
- Tests de avaliación formativa (autoavaliables) a través das 
plataformas Google Forms e Kahoot
- Envío de informes / recordatorios a través do correo electrónico 
(particular) ou da plataforma Abalar (xeral).
- Resposta a preguntas particulares a través do correo electrónico

Todos os alumnos do grupo dispoñen de equipamento e conexión 
á rede para realizar o seguemento das actividades.

Materiais e recursos

- Plataforma Google Classroom
- Plataforma de videoconferencia Webex
- Plataforma de Chat de Grupo Slack
- Servizos de correo electrónico
- Ferramenta en liña Google Forms
- Ferramenta en liña Kahoot
- Grabación de vídeos das sesións formativas (a través de Webex)
- Presentacións de diapositivas cos resumos dos contidos teóricos
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A presente adaptación da programación didáctica do 3º trimestre 
do curso 19/20 será comunicado aos alumnos a través de correo 
electrónico con nota recordatoria a través da plataforma Abalar. 

Debido a que todos os alumnos do 1º Curso do CS XVEC son maiores
de idade non é preciso notificar ás familias a presente adaptación.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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