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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Fixa os prezos dos produtos elaborados e das ofertas, tras analizar custos e beneficios.

RA2 - Confecciona ofertas en función da estacionalidade e do tipo de servizo ou de establecemento.

RA3 - Expón os produtos elaborados en vitrinas, e describe as técnicas de escaparatismo aplicadas.

RA4 - Pecha a operación de venda, e analiza os procedementos de rexistro e cobramento.

RA5 - Atende a clientela e caracteriza as técnicas de comunicación aplicadas.

RA6 - Resolve queixas e reclamacións, e valora as súas implicacións na satisfacción da clientela.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os tipos de custos.

CA1.2 Determináronse as variables que interveñen no custo e no beneficio.

CA1.3 Realizouse o escandallo do produto.

CA1.4 Interpretáronse as fórmulas e os conceptos de xuro, desconto e marxe comercial.

CA1.5 Describiuse o método para calcular os custos de produción.

CA1.6 Fixouse o prezo dun produto cun beneficio establecido.

CA1.7 Actualizáronse os prezos a partir da variación dos custos.

CA2.1 Analizáronse os tipos de ofertas.

CA2.2 Identificáronse os tipos de servizos.

CA2.3 Describíronse os tipos de establecementos.

CA2.4 Confeccionáronse ofertas atendendo á información subministrada.

CA2.5 Adaptáronse as características das ofertas ao tipo de establecemento e aos seus obxectivos económicos.

CA3.1 Analizáronse as características dos expositores e das vitrinas.

CA3.2 Identificouse o efecto producido na clientela polo xeito de colocar os produtos.

CA3.3 Identificáronse os parámetros físicos e comerciais que determinan a colocación dos produtos.

CA3.6 Analizáronse os elementos e os materiais de comunicación comercial.

CA3.7 Analizouse a localización dos materiais de comunicación comercial no punto de venda.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.10 Definíronse os criterios de composición e montaxe do escaparate.

CA4.1 Enumeráronse as linguaxes de codificación de prezos.

CA4.2 Explicouse o funcionamento do terminal do punto de venda.

CA4.3 Identificáronse as fases das operacións de arqueo e pechamento de caixa, e xustificáronse as desviacións.

CA4.4 Identificouse a validez de cheques, obrigas de pagamento, tarxetas de crédito ou de débito, tarxetas de empresa, efectivo ou pagamento realizado a
través de internet.

CA4.5 Identificouse a validez de vales, descontos, bonos e tarxetas de empresa relacionados con campañas promocionais.

CA4.6 Describiuse o proceso de anulación de operacións de cobramento.

CA4.7 Formalizouse a documentación asociada ao cobramento.

CA4.8 Recoñeceuse o potencial das novas tecnoloxías como elemento de consulta e apoio.

CA5.1 Describíronse os parámetros que caracterizan a atención á clientela.

CA5.2 Describíronse as técnicas de comunicación.

CA5.3 Recoñecéronse os erros que se cometen máis comunmente na comunicación.

CA5.5 Identificouse a tipoloxía da clientela e as súas necesidades de compra.

CA5.6 Explicáronse as técnicas de venda básicas para captar a atención e espertar o interese en función do tipo de clientela.

CA5.7 Seleccionáronse os argumentos adecuados ante as obxeccións formuladas pola clientela.

CA5.8 Analizáronse as estratexias para identificar a satisfacción da clientela.

CA6.1 Identificáronse as técnicas para prever conflitos.

CA6.2 Detectouse a natureza do conflito ou da reclamación.

CA6.3 Describíronse as técnicas utilizadas para afrontar queixas e reclamacións da clientela.

CA6.4 Identificouse o proceso para seguir ante unha reclamación.

CA6.5 Aplicáronse as técnicas de comportamento asertivo, resolutivo e positivo.

CA6.6 Identificouse a documentación asociada ás reclamacións.

CA6.7 Analizáronse as consecuencias dunha reclamación non resolta.

CA6.8 Identificáronse os elementos formais que contextualizan unha reclamación.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Fixa os prezos dos produtos elaborados e das ofertas, tras analizar custos e beneficios.

RA2 - Confecciona ofertas en función da estacionalidade e do tipo de servizo ou de establecemento.

RA3 - Expón os produtos elaborados en vitrinas, e describe as técnicas de escaparatismo aplicadas.

RA4 - Pecha a operación de venda, e analiza os procedementos de rexistro e cobramento.

RA5 - Atende a clientela e caracteriza as técnicas de comunicación aplicadas.

RA6 - Resolve queixas e reclamacións, e valora as súas implicacións na satisfacción da clientela.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Realizouse o escandallo do produto.

CA1.4 Interpretáronse as fórmulas e os conceptos de xuro, desconto e marxe comercial.

CA1.5 Describiuse o método para calcular os custos de produción.

CA1.6 Fixouse o prezo dun produto cun beneficio establecido.

CA1.7 Actualizáronse os prezos a partir da variación dos custos.

CA2.4 Confeccionáronse ofertas atendendo á información subministrada.

CA3.2 Identificouse o efecto producido na clientela polo xeito de colocar os produtos.

CA3.3 Identificáronse os parámetros físicos e comerciais que determinan a colocación dos produtos.

CA3.4 Renovouse o expositor en función da estacionalidade.

CA3.5 Rotouse a presentación dos produtos para captar o interese da clientela.

CA3.6 Analizáronse os elementos e os materiais de comunicación comercial.

CA3.7 Analizouse a localización dos materiais de comunicación comercial no punto de venda.

CA3.8 Realizouse o esbozo ou o modelo gráfico publicitario.

CA3.9 Situáronse os carteis e os prezos de xeito que capten a atención das persoas potencialmente consumidoras.

CA4.1 Enumeráronse as linguaxes de codificación de prezos.

CA4.2 Explicouse o funcionamento do terminal do punto de venda.

CA4.3 Identificáronse as fases das operacións de arqueo e pechamento de caixa, e xustificáronse as desviacións.

CA4.6 Describiuse o proceso de anulación de operacións de cobramento.

CA5.2 Describíronse as técnicas de comunicación.

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA5.3 Recoñecéronse os erros que se cometen máis comunmente na comunicación.

CA5.4 Describíronse a forma e a actitude na atención e no asesoramento á clientela.

CA5.5 Identificouse a tipoloxía da clientela e as súas necesidades de compra.

CA5.6 Explicáronse as técnicas de venda básicas para captar a atención e espertar o interese en función do tipo de clientela.

CA5.7 Seleccionáronse os argumentos adecuados ante as obxeccións formuladas pola clientela.

CA6.4 Identificouse o proceso para seguir ante unha reclamación.

CA6.6 Identificouse a documentación asociada ás reclamacións.

CA6.7 Analizáronse as consecuencias dunha reclamación non resolta.

RA1. Fixa os prezos dos produtos elaborados e das ofertas, tras analizar custos e beneficios.

CA1.1. Identificáronse os tipos de custos.

CA1.2. Determináronse as variables que interveñen no custo e no beneficio.

CA1.3. Realizouse o escandallo do produto.

CA1.4. Interpretáronse as fórmulas e os conceptos de xuro, desconto e marxe comercial.

CA1.5. Describiuse o método para calcular os custos de produción.

CA1.6. Fixouse o prezo dun produto cun beneficio establecido.

CA1.7. Actualizáronse os prezos a partir da variación dos custos

RA2. Confecciona ofertas en función da estacionalidade e do tipo de servizo ou de establecemento.

CA2.1. Analizáronse os tipos de ofertas.

CA2.2. Identificáronse os tipos de servizos.

CA2.4. Confeccionáronse ofertas atendendo á información subministrada.

CA2.5. Adaptáronse as características das ofertas ao tipo de establecemento e aos seus obxectivos económicos.

RA3. Expón os produtos elaborados en vitrinas, e describe as técnicas de escaparatismo aplicadas

CA3.1. Analizáronse as características dos expositores e das vitrinas.

CA3.2. Identificouse o efecto producido na clientela polo xeito de colocar os produtos.

CA3.3. Identificáronse os parámetros físicos e comerciais que determinan a colocación dos produtos.

CA3.4. Renovouse o expositor en función da estacionalidade.

CA3.5. Rotouse a presentación dos produtos para captar o interese da clientela.

CA3.6. Analizáronse os elementos e os materiais de comunicación comercial.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA3.9. Situáronse os carteis e os prezos de xeito que capten a atención das persoas potencialmente consumidoras.

CA3.10. Definíronse os criterios de composición e montaxe do escaparate.

RA4. Pecha a operación de venda, e analiza os procedementos de rexistro e cobramento.

CA4.1. Enumeráronse as linguaxes de codificación de prezos.

CA4.2 Explicouse o funcionamento do terminal do punto de venda.

CA4.3. Identificáronse as fases das operacións de arqueo e pechamento de caixa, e xustificáronse as desviacións.

CA4.4. Identificouse a validez de cheques, obrigas de pagamento, tarxetas de crédito ou de débito, tarxetas de empresa, efectivo ou pagamento

realizado a través de internet.

CA4.6. Describiuse o proceso de anulación de operacións de cobramento.

CA4.7. Formalizouse a documentación asociada ao cobramento.

CA4.8. Recoñeceuse o potencial das novas tecnoloxías como elemento de consulta e apoio.

RA5. Atende a clientela e caracteriza as técnicas de comunicación aplicadas.

CA5.1. Describíronse os parámetros que caracterizan a atención á clientela.

CA5.2. Describíronse as técnicas de comunicación

CA5.3. Recoñecéronse os erros que se cometen máis comunmente na comunicación

CA5.5. Identificouse a tipoloxía da clientela e as súas necesidades de compra.

CA5.6. Explicáronse as técnicas de venda básicas para captar a atención e espertar o interese en función do tipo de clientela.

RA6. Resolve queixas e reclamacións, e valora as súas implicacións na satisfacción da clientela.

CA6.1. Identificáronse as técnicas para prever conflitos.

CA6.2. Detectouse a natureza do conflito ou da reclamación.

CA6.3. Describíronse as técnicas utilizadas para afrontar queixas e reclamacións da clientela.

CA6.4. Identificouse o proceso para seguir ante unha reclamación.

CA6.5. Aplicáronse as técnicas de comportamento asertivo, resolutivo e positivo.

CA6.6. Identificouse a documentación asociada ás reclamacións.

CA6.7. Analizáronse as consecuencias dunha reclamación non resolta.

CA6.8. Identificáronse os elementos formais que contextualizan unha reclamación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A primeira parte da proba suporá a realización dun exame teórico que versará sobre os contidos conceptuais do módulo e consistirá nunha batería

de preguntas curtas e/ou de tipo test. No caso de preguntas tipo test as respostas incorrectas restarán unha porcentaxe que será determinada en

función do número de preguntas de este tipo.

A primeira parte da proba terá carácter eliminatorio. Cualificarase de 0 a 10 puntos e para a súa superación as persoas candidatas deberán obter

unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

Superada a primeira proba, que terá carácter eliminatorio, procederase a realizar a segunda parte que consistirá no desenvolvemento dun ou

varios supostos prácticos, que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na programación

para esta parte. Cualificarase de 0 a 10 puntos, para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a 5

puntos.
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A cualificación final correspondente da proba do módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes,

expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte da proba,

a puntuación máxima que poderá asignarse será de 4 puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba consiste nun exame teórico-escrito, que permita ao alumnado elaborar as súas respostas de acordo cos seus

coñecementos, podendo comprobar directamente a calidade, profundidade e dominio terminolóxico .

O exame teórico-escrito consistirá nun conxunto de ítems de enunciado breve/tipo test aos que lle seguen unha ou máis respostas presentadas a

modo de alternativas. Nalgúns casos poderá responderse cunha frase curta, unha palabra, unha cifra, etc.

Polo tanto, realizarase en forma de probas obxectivas con preguntas que serán:

De evocación

¿ Resposta breve

¿ Complementación (nunha frase ou texto que faltan palabras incluir esas palabras)

¿ Texto incompleto (completar un texto incompleto con outra parte do texto)

¿ Gráficas (realizar un gráfico ou debuxo como resposta).

De discriminación

¿ Dúas opcións (verdadeiro-falso)

¿ Opcións múltiples

¿ Xustificación da opción (xustificar a opción elixida).

¿ De recoñecemento

¿ Selección múltiple (exemplo: seleccionar familias de palabras).

¿ Elección da mellor resposta (de varias respostas boas elixir a máis adecuada).

¿ Asociación (exemplo: asociar dúas palabras co mesmo significado).

De identificación

¿ Ordenación (exempl:o ordenar números de maior a menor)

¿ Localización (exemplo: localizar o erro nunha proba de atención ou discriminación)
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¿      De probas múltiples (exemplo: dadas operacións de matemáticas identificar aquela ou aquelas erróneas).

Sobre a mesa só deberán ter o seu documento de identificación.

Poden empregar unicamente bolígrafo con tinta negra ou azul, calculador básica (suma, resta, división e multiplicación)

Está prohibido o emprego de: móbiles; dispositivos de transmisión de información.O uso deles será motivo de expulsión da proba.

Nunca deben levantarse da cadeira sen permiso, de precisar algo levanten a man e serán atendidos polo profesorado.

Non será posible saír durante os primeiros 15 minutos desde o comezo de cada parte da proba.

Tal e como establece o artigo 13.4 da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de

técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

"Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes

que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o profesor

ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero".

A duración máxima desta proba será de 1 hora e 30 minutos.

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento dun suposto práctico que versarán sobre os criterios  mínimos de avaliación establecidos na programación para esta parte.

A segunda parte da proba consiste nun exame práctico cuxo contido poderá consistir en:

Exposicións orais

Supostos prácticos

¿ Exercicios prácticos escritos que parten dunha situación real co fin de solucionar situacións aplicando os contidos conceptuais do módulo

¿ Deseñar fichas de recollida de información e datos necesarios para actividades determinadas dentro do módulo

¿ Cumprimentar fichas ou material documental necesario para o desenvolvemento de tarefas propias dun establecemento de panadaría-

pastelaría.

Sobre a mesa só deberán ter o seu documento de identificación.

Poden empregar unicamente bolígrafo con tinta negra ou azul.

Está prohibido o emprego de: móbiles; dispositivos de transmisión de información.O uso deles será motivo de expulsión da proba.

Non será posible saír durante os primeiros 15 minutos desde o comezo de cada parte da proba
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Tal e como establece o artigo 13.4 da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de

técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba dun determinado módulo profesional as persoas aspirantes que

leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan implicar

algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o profesor ou a

profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.

 A duración máxima desta proba será de 2 h.
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