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1. Identificación da programación 
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anuais 

MP3005 Atención á clientela 2019/2020 2 58 

IMPARTICIÓN DO MODULO FORMATIVO 

Profesorado asignado ao módulo Ana Mª Gayol González 

 

A adaptación da programación didáctica do modulo de Atención á clientela pola situación 

extraordinaria de alarma provocada pola pandemia do Covid 19 decretada a 13 de marzo de 

2020 para alcanzar os mínimos para poder acadar as competencias profesionais, persoais e 

sociais deste módulo, así coma a parte correspondente da competencia xeral. 

2. Criterios de avaliación e mínimos esixibles 

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo Atención á clientela - 

evidenciarán a consecución de todos os resultados de aprendizaxe vistos ate o 13 de marzo de 

2020, dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a 

desenvolver. Asemade os/as alumnos/as deberán participar regularmente nas actividades 

programadas.  

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 ate o 13 de 

marzo de 2020, empregando os instrumentos de avaliación descritos na presente programación: 

RA1 - Atende posible clientela, recoñecendo as técnicas de comunicación 

RA2 - Comunica á posible clientela as posibilidades do servizo e xustifícaas desde o punto de 

vista técnico 
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RA3 - Informa a probable clientela do servizo realizado e xustifica as operacións executadas 

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos 

derivados do servizo de atención á clientela 

RA5 - Atende reclamacións de posible clientela e recoñece o protocolo de actuación 

CA1.1 Analizouse o comportamento da clientela posible 

CA1.2 Adaptáronse adecuadamente a actitude e o discurso á situación de partida 

CA1.3 Obtívose a información necesaria da posible clientela 

CA1.4 Favoreceuse a comunicación co emprego de técnicas e actitudes apropiadas ao 

desenvolvemento desta 

CA1.5 Mantívose unha conversa utilizando as fórmulas, os léxico comercial e os nexos de 

comunicación (pedir aclaracións, solicitar información, pedir a alguén que repita, etc.) 

CA1.6 Deuse resposta a unha pregunta de doada solución, utilizando o léxico comercial 

axeitado 

CA1.7 Expresouse oralmente un tema prefixado ante un grupo ou nunha relación de 

comunicación na que interveñen dous/dúas interlocutores/as 

CA1.8 Mantívose unha actitude conciliadora e sensible cara ás demais persoas, 

demostrando cordialidade e amabilidade no trato 

CA1.9 Transmitiuse información con claridade, de xeito ordenado e con estrutura clara e 

precisa 

CA2.6 Informouse a clientela acerca das características do servizo, nomeadamente das 

calidades esperables 

CA3.2 Transmitíronse á clientela, de maneira oportuna, as operacións que cumpra levar 

a cabo nos artigos entregados e os tempos previstos para iso 

CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada 

coa atención á clientela 

CA5.3 Subministróuselle á clientela a información e a documentación necesarias para a 

presentación dunha reclamación escrita, de ser o caso 

 

RA1 - Atende posible clientela, recoñecendo as técnicas de comunicación 

RA2 - Comunica á posible clientela as posibilidades do servizo e xustifícaas desde o punto de 

vista técnico 

RA3 - Informa a probable clientela do servizo realizado e xustifica as operacións executadas 

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos 
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derivados do servizo de atención á clientela 

RA5 - Atende reclamacións de posible clientela e recoñece o protocolo de actuación 

CA1.4 Favoreceuse a comunicación co emprego de técnicas e actitudes apropiadas ao 

desenvolvemento desta 

CA2.1 Analizouse a tipoloxía de público 

CA2.2 Diferenciouse clientela de provedores/as e do público en xeral 

CA2.3 Recoñeceuse a terminoloxía básica de comunicación comercial 

CA2.4 Diferenciouse entre información e publicidade 

CA2.5 Adecuáronse as respostas en función das preguntas do público 

CA2.6 Informouse a clientela acerca das características do servizo, nomeadamente das 

calidades esperables 

CA2.7 Asesorouse a clientela sobre a opción máis recomendable, cando existan varias 

posibilidades, e informouse das características e dos acabamentos previsibles de cada 

unha 

CA2.8 Solicitóuselle á clientela que comunique a elección da opción elixida 

CA3.3 Identificáronse os documentos de entrega asociados ao servizo ou produto 

CA3.6 Mantívose sempre o respecto cara á clientela 

CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, 

da motivación e da formación no éxito da atención á clientela 

CA5.2 Recoñecéronse os aspectos principais en que incide a lexislación en relación coas 

reclamacións 

RA1 - Atende posible clientela, recoñecendo as técnicas de comunicación 

RA2 - Comunica á posible clientela as posibilidades do servizo e xustifícaas desde o punto de 

vista técnico 

RA3 - Informa a probable clientela do servizo realizado e xustifica as operacións executadas 

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos 

derivados do servizo de atención á clientela 

RA5 - Atende reclamacións de posible clientela e recoñece o protocolo de actuación 

CA1.6 Deuse resposta a unha pregunta de doada solución, utilizando o léxico comercial 

axeitado 

CA2.4 Diferenciouse entre información e publicidade 

CA3.1 Fíxose entrega á clientela dos artigos procesados e informouse dos servizos 

realizados nos artigos 

CA3.2 Transmitíronse á clientela, de maneira oportuna, as operacións que cumpra levar 
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a cabo nos artigos entregados e os tempos previstos para iso 

CA3.3 Identificáronse os documentos de entrega asociados ao servizo ou produto 

CA3.4 Recolleuse a conformidade da clientela co acabamento obtido e, en caso 

contrario, tomouse nota adecuadamente das súas obxeccións 

CA3.5 Valorouse a pulcritude e a corrección, tanto no vestir como na imaxe corporal, 

elementos clave na atención á clientela 

CA3.6 Mantívose sempre o respecto cara á clientela 

CA3.7 Intentouse a fidelización da clientela co bo resultado do traballo 

CA3.8 Definiuse o período de garantía e as obrigas legais aparelladas 

CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, 

da motivación e da formación no éxito da atención á clientela 

CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada 

coa atención á clientela 

CA5.6 Compartiuse información co equipo de traballo 

A unidade 4 non foi desenvolvida no curso académico 2019/2020. Repasáronse uns mínimos das 

tres primeiras UD.  

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non 

superadas, así como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avaliación 

continua (PD) e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 

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 

diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo 

segundo os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os 

seguintes criterios: 

Realizaremos (para os contidos conceptuais fundamentalmente) probas escritas cortas ou tipo 

test. No caso de ter varias probas será a media aritmética das notas obtidas a que nos dará a 

cualificación final neste apartado. En todo caso a cualificación, de cada unha das probas, deberá 

ser igual ou superior a 5. A proba teórica tera un peso dun 40%, as practicas suporán un 40 % da 

cualificación final do módulo. As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais 

e/ou en grupo servírannos para avaliar procedementos co 10% da salificación final do modulo. 

Formarán parte da cualificación o interese, a puntualidade, a actitude de respecto tanto de cara 

ao profesorado coma os compañeiros/as, receptividade, así como a iniciativa, o interese, a 

presentación axeitada dos distintos materiais solicitados, a participación e o traballo  
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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 terceira avaliación ordinaria do presente curso académico 2019/2020, fixánse as 

actividades de recuperación e probas correspondentes para cada alumno/a. 

3.1. Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación do alumnado pendente da 3ª avaliación realizaranse con medios 

telemáticos de videoconferencia Cisco, Zoom, Webex e mails. 

Proba práctica: realizar unha encadernación básada nas feitas na clase durante o período de 

clases presenciais. 

O peso porcentual e do 50% da proba practica e do 50% na proba teórica. Para superalo é 

necesario acadar un mínimo de 5 puntos. 

Para incrementar a calificación obtida, faranse traballos prácticos na aula virtual sobre a materia 

impartida. 

3.2. Proba de avaliación extraordinaria do alumnado con PD perda 

de avaliación continúa 

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación 

continua consistirá nunha proba práctica onde o alumnado respondera cuestións relacionadas 

con diversos tipos de clientes. O traballo practico e teórico faise individualmente, controlado por 

videoconferencia e remitido o resultado final por mail. A proba terá unha duración de 60 

minutos.  

A calificación oscila entre 1 a 10 e para alcanzar o aprobado e necesaria unha nota de 5 puntos. 
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4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 

aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para o alumnado 

Como medida de reforzo e repaso , durante este tempo faise mediante o correo electrónico para 

explicar todas as dubidas que surxan no deselvolvemento das actividades mencionadas. Os/as 

alumnos/as teñen actividades de repaso na aula virtual. 

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 pola que se regulan 

o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de 

formación profesional inicial, no seu artigo 28: Ao comezo das actividades do curso académico, o 

equipo docente realizou unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que tivo por obxecto 

coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as 

súas capacidades. Así mesmo, serviu para orientar e situar o alumnado en relación co perfil 

profesional correspondente.  

Para este módulo elaborouse durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de 

avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) que 

se complementou cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula.  

Detectáronse necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo, polo 

que se acordou que as probas conceptuais se fixeran preferentemente tipo TEST de preguntas 

con respostas alternativas e curtas, para facilitarlle ao alumnado a identificación e resolución do 

cuestionario dun xeito mais doado e igualmente eficiente. Tamén se tivo en conta o tempo de 

exección do cuestionario, asinándolle o suficiente sen límite e prestar atención personalizada.  

 

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2020 

 

 

Asdo.: Ana Mª Gayol González 


