
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 Resultados de aprendizaxe 

CA 2.1 Caracterizáronse as etapas ou fases do proceso de planificación 
comercial e identificáronse as utilidades do plan de marketing. 

RA2 Elabora o plan de marketing, seleccionando a información de base do 
produto, o prezo, a distribución e a comunicación, e relacionando entre si as 
variables do marketing mix. 

CA 2.2 Seleccionáronse os datos ou a información de base que será 
obxecto de análise. 

CA 2.3 Realizouse unha análise da situación, tanto externa como 
interna (DAFO), utilizando técnicas estatísticas e aplicacións 
informáticas axeitadas. 

CA 2.4 Establecéronse os obxectivos que se pretenda conseguir e 
elixíronse as estratexias de marketing máis axeitadas para os alcanzar. 

CA 2.5 Establecéronse as accións de políticas do produto, o prezo, a 
distribución e a comunicación, e as relacións entre elas. 

CA 3.1 Establecéronse os procedementos de seguimento e control das 
políticas do plan de marketing, recollendo a información dos 
departamentos e axentes implicados, e da rede de venda e distribución 

RA3 Realiza o seguimento e o control das políticas e as accións comerciais 
establecidas do plan de marketing e avalía o seu desenvolvemento e o grao 
de consecución dos obxectivos previstos. 

CA 3.2 Actualizouse a información obtida no proceso de control das 
accións de marketing, utilizando as aplicacións e os sistemas de 
información, o SIM, o CMR, etc. 
CA 3.3 Calculáronse as razóns de control das accións do plan de 
marketing, a partir da información obtida de outros departamentos, da 
rede de venda ou da SIM 
 

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

Avaliación 

Procedementos: 
Proba de coñecementos, realización de supostos prácticos e preguntas de 
resposta curta ou extensa. 

Instrumentos: 
Proba escrita. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Os CAs do terceiro trimestre teñen un peso na nota dun 12,5%. 
A cualificación final estará formada pola nota resultado de facer a media 
aritmética da 1ª e da 2ª avaliación, máis un 10% da nota acadada na 3ª 
avaliación.  
A cualificación da 1ª avaliación é o 50%, e a da 2ª avaliación outro 50%, as 
actividades realizadas no 3º trimestre poderán subir ata 1 punto a súa 
nota final. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
CA 5.1; CA 5.2; CA 5.3; CA 5.4; CA 5.5; que se corresponden co seguinte 
resultado de aprendizaxe: 
RA 5. Seleccione as accións de comunicación máis axeitadas para lanzar 
novos produtos ou prolongar a súa permanencia no mercado, e reforzar 
así a imaxe corporativa e de marca, para o que avalía as alternativas 
dispoñibles. 
 

Criterios de cualificación: 
Proba escrita de resposta larga cun peso do 40%.  Proba escrita de 
resposta curta cun peso do 60%. A suma de ambas PES será a nota da 
proba de recuperación. A nota da proba de recuperación fará media coa 
nota do parcial xa superado na avaliación.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Proba de coñecementos, realización de supostos prácticos e preguntas de 
resposta curta e extensa. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  Realización de tarefas especificadas na Aula Virtual. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Explicación da materia organizada por semanas, especificadas na Aula 
Virtual. 

Neste curso, non atopo ningún alumno ou alumna con problemas de 
conectividade. 

Materiais e recursos Aula Virtual, apuntes e enlaces web. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Mensaxería Abalar e Aula Virtual  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


