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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

HOT Hostalaría e turismo CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos Superior Adultos 
Distancia 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0178 Comercialización de eventos 2019/2020 4 123 123 

Profesorado asignado ao módulo  Gemma Moreno González 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo –Comercialización de Eventos- evidenciarán a consecución 
de todos os resultados de aprendizaxe vistos ata o 13 de marzo de 2020, dun xeito equilibrado e cun grao de participación 
activa nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade o alumno/a deberá participar regularmente nas actividades 
programadas.  

O conxunto de mínimos exisibles son os criterios de avaliación expresados en cada unidade didáctica como mínimos e, para 
acadar a avaliación positiva, o alumnado terá que obter, na súa avaliación, polo menos, o 50% da valoración máxima 
outorgada a dito criterio. 

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, así como as probas 
de avaliación extraordinaria de Xuño na modalidade de Distancia, e guiarán o procedemento de avaliación  do módulo. 

Os mínimos para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación mínimos para cada unidade 
didáctica desenvolvida ao longo do curso académico ata o 13 de marzo de 2020, empregando os instrumentos de avaliación 
descritos na presente programación: 

 

RA 1 Comercializa a oferta de eventos en relación coas características do establecemento e coa demanda. 

RA 2 Organiza o departamento de comercialización de eventos e xustifica a súa planificación. 

RA3 Planifica eventos tendo en conta a relación entre os métodos de xestión, a súa tipoloxía e os obxectivos. 

RA 4 Supervisa eventos e analiza os estándares de calidade preestablecidos. 

RA 5 Controla o pechamento efectivo de eventos e analiza o proceso económico e a calidade do servizo prestado. 
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UD1 - Comercialización de eventos 

CA1.1 - Identificáronse as variables que conforman a demanda de eventos.  

CA1.2 - Analizouse a oferta do mercado de eventos e definíronse os servizos, o persoal, as instalacións, os equipamentos e 
os provedores de servizos complementarios.  

CA1.3 - Determináronse os servizos de cada tipo de evento.  

CA1.3 - Determináronse os servizos de cada tipo de evento.  

CA1.4 - Deseñáronse políticas de prezos.  

CA1.5 - Elaboráronse estratexias de distribución dos produtos ofrecidos.  

CA1.6 - Describíronse as estratexias de comunicación e os obxectivos alcanzables en cada fase do seu desenvolvemento.  

CA1.7 - Establecéronse instrumentos e variables para avaliar o grao de eficacia das accións comerciais programadas. 

CA1.8 - Deseñáronse bases de datos de clientes e de provedores de servizos externos e de servizos ofrecidos, cumprindo a 
normativa sobre protección de datos.  

UD2 - Organización do departamento de comercialización de eventos  

CA2.1 - Identificáronse os obxectivos e a organización do departamento.  

CA2.2 - Definíronse as vías de coordinación e as canles de comunicación cos departamentos implicados na organización de 
eventos.  

CA2.3 - Elaboráronse proxectos de creación ou mellora dos produtos ofrecidos, sobre a base de peticións da clientela ou do 
histórico de eventos anteriores.  

CA2.4 - Calculáronse os niveis de venda e os resultados económicos óptimos do departamento.  

CA2.5 - Establecéronse criterios de selección de empresas que presten servizos complementarios.  

CA2.6 - Operouse con aplicacións ofimáticas e con novas tecnoloxías da información e da comunicación.  

CA2.7 - Integrouse o traballo individual no colectivo.  

CA2.8 - Deseñouse o cronograma dos eventos reservados e contratados.  

CA2.9 - Estudáronse as posibilidades de vendas cruzadas co resto de departamentos do establecemento.  

UD3 - Planificación de eventos  

CA3.1 - Tramitáronse as demandas de futuros eventos.  

CA3.2 - Analizouse a dispoñibilidade do establecemento para cubrir o desenvolvemento do evento que se contrate.  

CA3.3 - Adaptáronse ás peticións da clientela os servizos base de cada evento.  

CA3.4 - Suxeríronse métodos creativos e orixinais de organizar o evento en función do seu obxectivo.  

CA3.5 - Analizáronse as técnicas e os procedementos de negociación con provedores e clientes.  

CA3.6 - Identificáronse as necesidades de contratar servizos externos para a celebración do evento.  

CA3.7 - Calculouse o orzamento total e a súa desagregación por servizos.  

CA3.8 - Determináronse os métodos de confirmación necesaria para o correcto desenvolvemento do evento por parte da 
clientela.  

CA3.9 - Definíronse as condicións e as garantías de pagamento, así como os procedementos de confirmación de servizos 
para contratar pola clientela.  

CA3.10 - Seguíronse os protocolos establecidos de xestión documental.  
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UD4 - Supervisión de eventos  

CA4.1 - Establecéronse os métodos de supervisión e control do desenvolvemento temporal e espacial do programa 
establecido do evento, consonte os niveis de calidade establecidos.  

CA4.2 - Identificáronse os sistemas de montaxe en función do tipo de evento que se organice.  

CA4.3 - Realizouse a supervisión e a coordinación dos departamentos propios e das empresas externas na organización do 
servizo.  

CA4.4 - Planificouse e controlouse o merchandising do establecemento no desenvolvemento do evento.  

CA4.5 - Arranxáronse con dilixencia os imprevistos xurdidos durante a celebración do evento.  

CA4.6 - Definíronse os métodos de autorización e confirmación de extras.  

CA4.7 - Estableceuse métodos de control de acceso ás instalacións das persoas autorizadas.  

CA4.8 - Deseñáronse os correspondentes cuestionarios de satisfacción.  

UD5 - Control do peche do evento  

CA5.1 - Rexistráronse e interpretáronse os cuestionarios de satisfacción da clientela.  

CA5.2 - Establecéronse os métodos de detección de puntos fortes e aspectos de mellora do servizo prestado.  

CA5.3 - Reuníronse os documentos contables e transmitíronselle ao departamento encargado da súa tramitación.  

CA5.4 - Determináronse os métodos de información á clientela do resultado económico do evento.  

CA5.5 - Definiuse o proceso de resolución das demandas de rectificacións por parte da clientela.  

CA5.6 - Estableceuse o sistema de compilación de materiais gráficos (fotografías, gravacións de vídeo, aparición nos medios 
de comunicación, etc.) dos eventos organizados de especial interese ou prestixio para o establecemento.  

CA5.7 - Actualizouse a base de datos do departamento.  

CA5.8 - Definíronse as actuacións de posvenda. 

 

UD.- 5 

 Non foi desenvolvida ata o 13 de marzo de 2020, polo será tida en conta positivamente para a avaliación do 
módulo, no presente curso 2019-2020.  

 As actividades de recuperación, reforzo e repaso., poderánse impartir e avaliar (para todo ou parte do alumnado), 

actividades de ampliación de aprendizaxes relacionadas cos contidos impartidas con anterioridade ó estado de alarma. 

  Estas actividades non presenciais de ampliación e mellora da competencia do alumnado poderán servir de criterio 
para outorgarlle valor positivo na cualificación do alumno/a. Seguirei impartindo estes contidos novos e convidarei e animarei 
ó alumnado ou parte del, para que sigan coa formación que estaba prevista inicialmente nas programacións, neste caso a 
distancia;  primeiro porque é a nosa misión como formadores, e segundo e máis importante, para que o alumnado termine 
acadando unha competencia profesional sólida que lles permita a inserción laboral nun curto prazo de tempo.  

 En todo caso, para aquel alumnado que xa teña superadas ámbalas dúas avaliacións (1ª e 2ª) e polo tanto acadados 
con avaliación positiva os resultados de aprendizaxe traballados no dito período, avanzarei na programación con actividades 
novas (as que estaban previstas na programación para a 3ª avaliación máis as que estando previstas na 1ª o una 2ª non se 
puideron realizar en ningún dos seus aspectos), pero baixo a condición de que únicamente serán tidas en conta na avaliación 
do alumnado afectado sempre que lle sexa favorable, non podendo ir en detrimento da cualificación xa acadada ou a que lle 
correspondería acadar co propio proceso de recuperación, reforzo e ampliación da materia que corresponde á fase de 
aprendizaxe presencial (ate a declaración do estado de alarma, xa que estamos ante a modalidade de distancia e a 
metodoloxía non varía), sinalando na miña circunsancia como docente na modalidade de distancia, a voluntariedade desta 
decisión para axudar ao alumnado debido a situación na que nos atopamos. 
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 En todos os casos, a parte de contidos /CA/ RA e UDs, que estaban previstas para desenvolver na 3ª avaliación ou 
que por diversas razóns, inclusive algunhas da 1ª e/ou 2ª que non se impartiron /traballaron ou desenvolveron cando menos, 
minimamente, deben ser consideradas como adicionais, de nova incorporación e non ampliacións, e en consecuencia só 
deben considerarse a efectos de programación adaptada e avaliación si finalmente son favorables a cada alumno/a que se 
lle aplican ou demandan como requirimentos para este 3º trimestre. 

 Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que proporcionou 
información sobre a marcha da aprendizaxe, este seguimento fíxose a través da plataforma, mediante o emprego dos foros, 
tarefas, mensaxe interno e presencialmente a través das titorías semanais, probas parciais e final. 

 Para a superación das avaliacións parciais os alumnos e alumnas deberán obter unha puntuación igual ou superior a 
cinco puntos, en cada unha das avaliacións levadas a cabo ao longo do curso. Nesta modalidade os criterios de cualificación 
son os seguintes: 

 1. Exames ou probas: Realizaranse ao longo do curso tres probas parciais e unha proba final. Consistirán en 
preguntas teóricas de resposta curta ou tipo test ou supostos prácticos. Terán un valor do 85% sobre a cualificación do 
módulo.É imprescindible obter un 5 para poder superar ditas probas. 

 2. Tarefas: Valoraranse tamén as tarefas que aparecen na plataforma para cada unidade didáctica, que terán 
que ser realizadas seguindo as indicacións proporcionadas e entregadas no prazo marcado para elo. Terán un valor do 10% 
sobre a cualificación do módulo. Tanto nas tarefas como o traballo diario as cualificación obtidas atenderán a: capacidade 
dedutiva e de análise, razoamento crítico, rigor formal no documento (incluíndo citas, estrutura, expresión escrita, etc.), 
capacidade de busca e xestión da información 

 3. Foros: As participacións nos foros valoraranse en función da súa colaboración cos demais, orixinalidade nas 
achegas e opinións, etc. Consideramos a participación do alumnado no foro realizando comentarios de interese académico e 
profesional relacionados cos contidos de cada unidade didáctica e sempre cunha actitude de máximo respecto aos 
compañeiros e profesores. Terán un valor do 5% sobre a cualificación do módulo. 

 Para ter en conta as puntuacións acadadas nas tarefas e na participación nos foros é necesario obter como mínimo 
un 5 nas probas presenciais.  

 A nota final do módulo será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das probas parciais. 
No obstante, a cualificación final do módulo coincidirá coa obtida na terceira avaliación parcial, segundo o artigo 34 da Orde 
do 12 de xullo de 2011. 

 No caso dos alumnos e alumnas que non superen algunha das probas parciais a puntuación máxima que poderá 
asignarse na terceira avaliación parcial será de catro puntos. 

  

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

. 

Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente programación e comprobados os RA e 
CA non superados polo alumnado, e unha vez emitidos os resultados da segunda avaliación ordinaria do presente curso 
académico 2019-2020, fíxanse as actividades de recuperación e probas correspondentes para cada alumno/a da 3ª avaliación. 

3.1 Actividades de recuperación 

Poderán recuperar a materia pendente en cada avaliación no período contemplado para á realización das probas 
correspondentes no caso da modalidade de distancia  o mes de Xuño 

PROBAS DE AVALIACIÓN FINAL 
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Ao finalizar o desenvolvemento do módulo, realizarase unha proba presencial final de carácter global. 

Esta proba terán que realizala: 

Os alumnos e alumnas que non se presentaron a algunha das probas de avaliación presencial parcial, deberán presentarse 
ás partes non presentadas. 

Os alumnos e alumnas que non superen algunha das probas de avaliación presencial parcial, deberán presentarse ás partes 
non superadas. 

Os alumnos e alumnas que non superasen o módulo mediante as probas de avaliación presencial parcial 

As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva na 2ª avaliación, realizaranse con apoio da 
Aula Virtual do CIFP Compostela, tal e como se ven realizando ao longo do presente curso 2019-2020 con este grupo de 
alumnado e módulo , e no caso de non poder realizar a proba presencial, farase a través da plataforma consistirán en: 

 ▪ Tarefas. Estes supostos práctico será feito de xeito individual e entregado antes de datas da 3ª avaliación que se facilitarán 
ao alumnado. 

 ▪ Proba escrita. Resolución dunha proba tipo TEST, de preguntas con respostas múltiples, das cales seleccionará a correcta. 
Esta proba realizarase “on line” a través da aula virtual do CIFP Compostela.  

A revisións das probas realizaranse a través da plataforma e se fora necesario mediante videoconferencia Cisco. 

Ademais, de xeito excepcional, facilitarei tarefas de actividades de recuperación, reforzo e repaso durante o tercer trimestre, 

estas actividades non presenciais de ampliación e mellora da competencia do alumnado poderán servir de criterio para 
outorgarlle valor positivo na cualificación do alumno/a. Seguirei impartindo estes contidos novos e invitarei e animarei ó 
alumnado ou parte del, para que sigan coa formación que estaba prevista inicialmente nas programacións, neste caso a 
distancia;  primeiro porque é a nosa misión como formadores, e segundo e máis importante, para que o alumnado termine 
acadando unha competencia profesional sólida que lles permita a inserción laboral nun curto prazo de tempo.  

 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

Para esta modalidade non se contempla a perda do dereito á avaliación continua 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

Como medidas de reforzo e repaso mantense durante o trimestre un FORO aberto a través da Aula Virtual do CIFP 
Compostela con aclaracións e resolución de dúbidas para as resolucións de tarefas, mensaxe interno para aclarar dúbidas e 
información ao respecto. Ademais antes do estado de alarma atendíamos semanalmente as titorías presenciais co a mesma 
finalidade 

Respecto da proba teórica tipo TEST, que se farán “on line” tamén a través da plataforma a distancia do CIFP Compostela, 
os contidos que entran na mesma, xa foron expostos e traballados ao longo do curso ate o 13 de marzo do presente curso 
académico. 
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5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

Tal e como se establece na lexislación vixente, Orde do 12 de xullo de 2011, no seu artigo 28: Ao comezo das actividades do 
curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer ás 
características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá 
servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente. 

Para este módulo realizarase, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do 
noso alumnado) que se complementará cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula. Disporase 
para tal fin do foro de presentación dos alumnos e alumnas a través da plataforma Platega. 

No módulo de CE, teño unha alumna cun problema de discapacidade visual. Nas reunión coa tutora do ciclo valoramos a 
situación. e adoptamos a seguinte medida: na primeira e segunda avaliación adaptamos o tamaño da letra das probas 
presenciais as necesidades solicitadas. No terceiro, tratando o tema na reunión vitual de ciclo e con ela, empregou a súa 
adaptación telemática. Ademáis, ante a dificultade que tivo no tempo de proba, propúxenlle a valoración de realización de 
tarefas complementarias para poder subir a nota, ou contemplar o aumento de tempo para Xuño . 
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