
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CA3.1 Clasificáronse os tipos de almacéns 
RA3 - Almacena produtos e mercadorías, e xustifica a súa colocación e as condicións 
de almacenamento en función do espazo dispoñible 

CA3.2 Identificouse a situación física das zonas do almacén  

CA1.2 Identificáronse tipos de cargas e mercadorías en función das súas 
características específicas de manipulación 

RA1 - Recibe mercadorías tendo en conta a relación entre as súas características e as 
condicións de almacenamento previstas 

CA1.7 Clasificáronse mercadorías conforme as súas características e as 
condicións de conservación 

RA3 - Almacena produtos e mercadorías, e xustifica a súa colocación e as condicións 
de almacenamento en función do espazo dispoñible 

CA3.5 Describiuse o funcionamento de carretas automotoras para a 
manipulación de cargas 

 

CA4.3 Identificáronse os tipos de almacenaxe e de inventarios, así como as 
súas variables 

 

CA1.3 Verificouse a correspondencia entre as mercadorías recibidas e as súas 
etiquetas e/ou o contido do albará 

RA1 - Recibe mercadorías tendo en conta a relación entre as súas características e as 
condicións de almacenamento previstas 

CA1.4 Identificáronse os tipos de documentos relacionados coa recepción 
(pedido, albará, etiquetas, cartas de porte, acta e informe de recepción) 

RA2 - Etiqueta mercadorías mediante aplicacións informáticas específicas, valorando 
o control da rastrexabilidade que posibilita o seu rexistro e a súa codificación 

CA1.5 Recoñecéronse as discrepancias e as anomalías máis frecuentes das 
cargas 

RA3 - Almacena produtos e mercadorías, e xustifica a súa colocación e as condicións 
de almacenamento en función do espazo dispoñible 

CA1.6 Extraeuse unha mostra dunha carga para a súa inspección  

CA1.8 Describíronse os procesos de desconsolidación e desembalaxe de 
cargas manualmente ou utilizando as ferramentas adecuadas 

 

CA1.10 Elaborouse un informe co resultado da recepción.  

CA2.1 Identificáronse sistemas de codificación de mercadorías  

CA3.3 Describíronse sistemas básicos e regras xerais de colocación de 
mercadorías no almacén para aproveitar optimamente o espazo dispoñible 

 

CA3.4 Interpretáronse ordes de movemento de mercadorías e produtos para 
aproveitar optimamente o espazo de almacenaxe ou proceder á súa 
expedición ou á súa subministración 

 

 

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



 
 

   

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
▪ Observación do traballo diario, traballos individuais, probas orais, 

probas escritas, ... 

Instrumentos:  
▪ Cuestionarios, resposta a preguntas, resolución de exercicios, 

resolución de casos prácticos, resolución de problemas, test, 
cuestións de verdadeiro – falso, elaboración de  esquemas e 
resumos, ... 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
1. Si aprobou a segunda avaliación: a nota será a obtida na segunda 

avaliación máis un máximo de ata 2 puntos polo traballo realizado 
telemáticamente durante o terceiro trimestre. 

2. Si ten suspensa a segunda avaliación: a recuperación consistirá en: 
a) Valoración das actividades entregadas polos alumnos con 

regularidade: participación, traballo diario, interese e 
realización de exercicios durante todo o terceiro trimestre: 
ata un 40% da nota.. 

b) Probas orais ou escritas, de dobre natureza (cuestionarios 
tipo test e supostos prácticos), 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 60% da nota. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

▪ A proba extraordinaria de setembro aplicarase a aqueles alumnos/as 
que non 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  

▪ Faranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e 
ampliación adaptadas ás necesidades individuais de cada 
alumno.  

 
▪ Estas actividades consistirán na realización de supostos 

prácticos, exercicios e traballos que se deben presentar 
regularmente, no prazo estipulado polo profesor.  

 
▪ Estas actividades estarán adaptadas ao alumno así como as súas 

condicións de conectividade. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

▪ O profesor realizará as  explicacións que sexan necesarias  
mediante os medios que lle permitan contactar co alumno, xa 
sexa por teléfono, videoconferencia, correo electrónico, ou por 
calquera das plataformas educativas utilizadas no Colexio 
(Edmodo). 

▪ O profesor correxirá os exercicios e traballos que os alumnos 
realicen, facendolles chegar as correccións polos medios antes 
descritos, e que serán necesarios para que o alumno poida 
alcanzar os obxetivos fundamentais e as competencias 
profesionais do módulo e do ciclo formativo. 

▪ Tamén intentará animar e fomentar o traballo, con mensaxes de 
ánimo e con actividades cooperativas. 

Materiais e recursos 

▪ Libro ou dosier, apuntes, libreta, bolígrafo e calculadora. 
▪ Ordenador ou tablet ou teléfono móbil, e Internet. 
▪ Aplicacións para móbil e informáticas de diferente ámbito 

(procesadores de texto, videochamada, presentacións, etc.) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

▪ O contacto co alumnado e as familias realízarase a través do 
teléfono e/ou do correo electrónico.  

 
▪ Informaremoslles que a  programación didáctica do curso 2019-

2020 está publicada na páxina web do centro. 
 

 

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


