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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

ZSHOT01 Xestión de aloxamentos 
turísticos

Superior Distancia

Código
MP/UF

Nome Curso Sesións
semanai
s

Horas
anuais

Sesións
anuais
 

MP0172 Protocolo e Relacións Públicas 2019/2020 4 4 105

Profesorado  asignado  ao
módulo

 Rosalía Carril González-Barros

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Os  mínimos para  acadar  a  avaliación  positiva  no  presente  módulo  Protocolo  e  Relacións
Públicas 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 exixibles 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:
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Criterios de avaliación

UD1 - Introducción ao protocolo
CA1.1 - Definíronse os elementos que conforman o protocolo institucional.

CA1.2 - Determináronse os criterios para establecer a presidencia nos actos oficiais.

CA1.3 - Caracterizáronse os sistemas de ordenación das persoas invitadas en función do tipo de acto que
se organice.

CA1.4 - Recoñeceuse a normativa de protocolo e de precedencias oficiais da Xunta de Galicia e do 
Estado.
CA1.8 - Determinouse a ordenación de bandeiras dentro dos actos protocolarios.

UD2 - O protocolo empresarial
CA1.5 - Realizáronse os programas protocolarios en función do acontecemento que se desenvolva.

CA1.6 - Caracterizouse o deseño e a planificación de actos protocolarios.

CA1.7 - Deseñáronse invitacións en relación coa tipoloxía dos actos.
CA2.1 - Caracterizouse a natureza e a tipoloxía dos actos que se organizan.

CA2.2 - Deseñouse un manual protocolario e de comunicación.

CA2.3 - Identificouse o público a que se dirixen os actos.

CA2.4 - Identificáronse os elementos de organización e deseño de actos protocolarios empresariais 
(presidencia, persoas invitadas, día, hora, lugar, etc.).

CA2.5 - Verificouse a correcta aplicación do protocolo durante o desenvolvemento do acto.

CA2.6 - Enumerouse a documentación necesaria segundo o acto, para o seu correcto desenvolvemento.

CA2.7 - Elaborouse o programa e o cronograma do acto.
CA2.8 - Calculouse o orzamento do acto.

UD3 - As relacións públicas
CA3.1 - Definíronse os fundamentos e os principios das relacións públicas.

CA3.2 - Identificáronse e caracterizáronse os elementos de identidade corporativa en empresas e 
institucións turísticas.

CA3.3 - Identificáronse as principais marcas de entidades públicas e privadas do sector turístico.

CA3.4 - Identificouse o concepto de imaxe corporativa e os seus compoñentes.

CA3.5 - Recoñecéronse os tipos de imaxe proxectada por empresas e institucións turísticas.
CA3.8 - Recoñecéronse e valoráronse os recursos das relacións públicas.

CA3.10 - Valorouse a importancia da imaxe, da identidade corporativa, da comunicación e das relacións 
públicas nas empresas e nas institucións turísticas.
CA3.11 - Recoñeceuse e caracterizouse a imaxe do turismo galego e español.

UD4 - A comunicación cos clientes
CA3.6 - Identificáronse os procesos e as canles de comunicación.

CA3.7 - Aplicáronse técnicas de expresión verbal e non verbal.

CA3.9 - Seleccionáronse medios de comunicación en función do produto.
CA4.1 - Analizáronse os obxectivos dunha correcta atención á clientela.
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Criterios de avaliación

CA4.2 - Caracterizáronse as técnicas de atención á clientela.
CA4.3 - Diferenciáronse as modalidades de atención á clientela.

CA4.4 - Aplicáronse as accións do contacto directo e non directo.

CA4.5 - Utilizáronse as técnicas de comunicación coa clientela.

CA4.6 - Caracterizáronse os tipos de clientela.

CA4.7 - Demostráronse as actitudes e as aptitudes nos procesos de atención á clientela.
CA4.8 - Definíronse as técnicas de dinamización e interacción de grupos.

CA6.1 - Analizáronse as expectativas de cada tipo de clientela.

CA6.2 - Conseguiuse unha actitude de empatía.

CA6.3 - Valorouse a importancia dunha actitude de simpatía.
CA6.4 - Valorouse unha actitude de respecto cara á clientela e cara aos membros da empresa ou 
institución.

CA6.5 - Conseguiuse alcanzar unha actitude profesional.
CA6.6 - Seguiuse unha actitude de discreción.

CA6.7 - Valorouse a importancia da imaxe corporativa.

UD5 - As queixas, suxerencias e reclamacións
CA5.1 - Definíronse e analizáronse os conceptos formais e non formais de queixas, reclamacións e 
suxestións.

CA5.2 - Recoñecéronse os principais motivos de queixas da clientela nas empresas de hostalaría e 
turismo.

CA5.3 - Identificáronse as canles de comunicación das queixas, das reclamacións e das suxestións, e a 
súa xerarquización dentro da organización.
CA5.4 - Valorouse a importancia das queixas, das reclamacións e das suxestións como elemento de 
mellora continua.

CA5.5 - Establecéronse as fases para seguir na xestión de queixas e reclamacións, para conseguir a 
satisfacción da clientela dentro do seu ámbito de competencia.

CA5.6 - Cumpriuse a normativa en materia de reclamacións da clientela en establecementos de empresas
turísticas.

CA5.7 - Deseñáronse os puntos clave que debe conter un manual corporativo de atención á clientela e de
xestión de queixas e reclamacións.
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No momento da  declaración  do  estado  de  alarma por  Covid19  non  se impartira a  unidade
didáctica 5 deste módulo, polo que so será tida en conta positivamente para a avaliación do
módulo, no presente curso 2019-2020. 

Avaliarasen as actividades de ampliación de aprendizaxes relacionadas cos contidos impartidos
con anterioridade ó estado de alarma.

Seguiranse impartindo contidos novos e animando ao alumnado 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 as dúas primeiras avaliacións e polo
tanto acadados con avaliación positiva os resultados de aprendizaxe traballados no dito período,
avanzarase con actividades novas, aquelas que xa estaban previstas na programación para a
terceira avaliación.  

O  alumnado  realizará  unha  proba  diagnóstica  e  unha  tarefa  online  dos  novos  contidos  da
terceira avaliación, pero baixo a condición de que únicamente serán tidas en conta sempre que
lle  sexa  favorable,  en  ningún caso  en  detrimento  da  cualificación xa acadada  ou  a que lle
correspondería acadar co propio proceso de recuperación. 

A modalidade de distancia ten a peculiariedade de que non se imparte os contidos de forma
presencial,  polo que a metodoloxía non varía con respecto a período anterior  ao estado de
alarma, pero seguindo instrucións da administración educativa, as cualificacións obtidas nesta
avaliación so serán tidas en conta no caso de favorecer a nota das dúas primeiras avaliacións.

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,  mensaxes  internos  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. 
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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

Ao finalizar o desenvolvemento do módulo, haberá unha proba final global ¨online¨ ou presencial,
se a emerxencia sanitaria o permite.

Esta proba deberán realizala:

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

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

As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva realizaranse
con apoio da Aula  Virtual  do  CIFP Compostela,  tal  e como se ven realizando ao  longo  do
presente curso 2019-2020 na modalidade formación a distancia.

A actividades de recuperación consisten:

 ▪ Tarefas. Estes supostos práctico serán feitos de xeito individual e entregados 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. 
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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  “online”  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.

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.

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2020

Rosalía Carril González-Barros
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