
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR SAN MIGUEL 

CURSO: 1º FPBASICA COMERCIO 
MÓDULO: TECNICAS BÁSICAS DE MERCHANDISING 
DATA: 12/05/2020 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CA2.4 Describíronse os efectos que producen nas persoas consumidoras os modos de 
colocación dos produtos no lineal 

 
RA2 - Dispón produtos en lineais e expositores seleccionando a técnica básica de 
merchandising apropiada ás características do producto 

 
CA1.4 Diferenciáronse os tipos de moblaxe utilizados no punto de venda e os 
elementos promocionais utilizados habitualmente. 

RA1 - Monta elementos de animación do punto de venda e expositores de produtos, e 
describe os criterios comerciais que é preciso utilizar 

 CA1.6 Montáronse expositores de produtos e góndolas con fins comerciais  

CA1.8 Seguíronse as instrucións de fábrica relativas á montaxe e ao uso, así como as 
normas de seguridade e prevención de riscos laborais 
CA1.1 Identificouse a situación física dos sectores do punto de venda interior do 
establecimento 

RA1 - Monta elementos de animación do punto de venda e expositores de produtos, e 
describe os criterios comerciais que é preciso utilizar 

CA1.2 Identificáronse as zonas frías e quentes do punto de venda  
CA1.3 Describíronse os criterios comerciais de distribución dos produtos e da moblaxe 
no 5punto de venda 
CA1.6 Montáronse expositores de produtos e góndolas con fins comerciais 

RA1 - Monta elementos de animación do punto de venda e expositores de produtos, e 
describe os criterios comerciais que é preciso utilizar CA1.7 Colocouse cartelaría e outros elementos de animación, seguindo criterios de 

merchandising e de imaxe 

CA2.1 Identificáronse os parámetros físicos e comerciais que determinan a colocación 
de produtos nos niveis, na posición e nas zonas do lineal  

RA2 - Dispón produtos en lineais e expositores seleccionando a técnica básica de 
merchandising apropiada ás características do produto 

CA2.5 Identificouse o lugar e a disposición dos produtos a partir dun planograma, 
dunha foto ou dun gráfico do lineal e a etiqueta do produto  
 

CA2.3 Describiuse a clasificación da variedade por grupos, seccións, categorías, 
familias e referencias  

 CA2.4 Describíronse os efectos que producen nas persoas consumidoras os modos de 
colocación dos produtos no lineal  
 

CA2.9 Colocáronse produtos en diferentes tipos de lineais e expositores, seguindo 
criterios   

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos de avaliación aplicados son: 

•  Presentación de traballos escritos e audiovisuais. 

•  Realización de resumes e esquemas. 

• Entregas de Cuestionarios o test. 

•  Resolución de cuestiones teóricas e de casos prácticos. 
  

Instrumentos: 
 
Para levar un cabo este proceso de avaliación empregar os seguintes 
procedementos e instrumentos: 
 a) Observación por parte do profesor de:  
 o grao de adquisición de coñecementos e habilidades dos alumnos e o 
grao de participación, así como a evolución do proceso de aprendizaxe ao 
longo do curso. 
b)  Análise de tarefas: 
 comprobaremos o desenvolvemento e resolución de todas as actividades 
e traballos realizados polo alumnado.   
c)Probas de avaliación : Probas escritas, de dobre natureza (cuestionarios 
e exercicios) sempre que sexa posible por videoconferencia ou correo 
electrónico con tempo de inicio e remate, e de non ser posible por ningún 
dos medios anteriores,  probas orais por teléfono. E se a situación 
sanitaria o permite realización de probas escritas presenciais. 
 

Cualificación final 

A nota final do alumno será: 
1.- Si aprobou a segunda avaliación: a nota será a obtida na segunda 
avaliación máis un máximo de ata 2 puntos polo traballo realizado 
telemática mente, sempre e cando presentara os traballos diarios de 
forma regular durante todo o terceiro trimestre, cun máximo de faltas 
non xustificadas dun 10% da carga horaria do módulo. 
2.- Si ten suspensa a primeira e/ou a segunda avaliación: terá que realizar 
a/as recuperacións de ditas avaliacións que consistirán en: 
a.- Presentacións de traballos de forma regular a través da plataforma 
edmodo, do correo electrónico ou do teléfono móbil: ata un 30% da nota. 
b.- Probas escritas, de dobre natureza (cuestionarios e exercicios) sempre 
que sexa posible por videoconferencia ou correo electrónico con tempo 
de inicio e remate, e de non ser posible por ningún dos medios anteriores,  
probas orais por teléfono, e se a situación sanitaria o permite realización 
de probas escritas presenciais: ata un 50% da nota. 
c.- Valoración das actividades entregadas polos alumnos con 
regularidade: participación, traballo diario, interese 
e realización de exercicios durante todo o terceiro trimestre: ata un 20% 
da nota. 
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3.- Se a situación sanitaria o permite, realización de probas 
extraordinarias escritas presenciais no Centro educativo para aqueles 
alumnos que non conseguiron recuperar a primeira e/ou segunda 
avaliación por medios online. A nota final sería un máximo de 5 puntos 
coa posibilidade de sumarlle 2 puntos polos traballos do apartado 2.c e 
non se terían en conta as notas suspensas anteriores.  
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

• A proba extraordinaria de setembro aplicarase a aqueles alumnos/as que 
no acadaron unha avaliación positiva na convocatoria ordinaria logo da 
aplicación dos procedementos anteriormente citados. 

• Terase en conta: 
- Proba obxectiva escrita: 60% da nota final 
- Actividades de reforzo e recuperación: 40% da nota final. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• Realizaranse actividades individuais de recuperación, repaso, 
reforzo e ampliación adaptadas as necesidades individuais de 
cada alumno atendendo as necesidades individuais de alcanzar 
os obxectivos fundamentais e as competencias profesionais do 
módulo e do ciclo que están a cursar.  

• Estas actividades de  recuperación, repaso e reforzo consistirán 
en realización de resumes, exercicios e traballos que deben 
presentar regularmente, no prazo estipulado polo profesor. 
Estas actividades estarán adaptadas ao alumno así como as 
súas condicións de conectividade. 

• As actividades de ampliación serán explicacións en textos ou 
vídeos que amplían contidos que serán revisados polos 
alumnos. O profesor solventará as dudas precisas e se 
traballará posteriormente sobre exercicios propostos.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• A metodoloxía consistirá en que o profesor realizará as 
explicacións que sexan necesarias  mediante os medios que lle 
permitan contactar co alumno, xa sexa por teléfono, correo 
electrónico, videoconferencia ou por calquera plataforma 
educativa como edmodo. 
O profesor corrixirá os exercicios e traballos que o alumnos 
deberá realizar, xa sexa de forma individual ou por grupos 
pequenos, e que serán necesarios para que o alumno poida 
alcanzar os obxectivos fundamentais e as competencias 
profesionais do módulo e do ciclo formativo. 

• Tamén intentaremos en todo momento animar e fomentar o 
traballo tanto individual como grupal, con mensaxes de ánimo 
e con actividades cooperativas. 

 

Materiais e recursos 

 

• Os materiais  utilizados nas actividades do 3º trimestre son, 
ademais dos libros de texto,  libro de texto dixital, documentos 
textuais, gráficos e audiovisuais proporcionados polo 
profesorado, atendendo aos distintos niveis e ritmos de 
aprendizaxe do alumnado. Tales materiais inciden na 
adquisición das competencias básicas. 

• Usamos como recursos ordenadores, tablet, móbil, aplicacións 
informáticas como (videoconferencias, correo electrónico, 
presentacións, procesador de textos, etc.) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Informaremos o alumno e as familias que a  programación didáctica do 
curso 2019-2020 está publicada na páxina web do centro. O contacto 
co alumnado e familias será  a través do Correo electrónico ou 
teléfono.  
 

Publicidade  Na páxina web do centro: https://www.gecastrosanmiguel.com 


