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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

3 Transmisión da imaxe da empresa 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3 - Transmite a imaxe de negocio en relación coas características e cos 
obxectivos da empresa.  

CA3.1 Identificáronse as ferramentas e os elementos básicos de márke-
ting.  

CA3.2 Definiuse o concepto de imaxe da empresa.  

CA3.3 Relacionáronse os protocolos de funcionamento cos obxectivos e 
coas características do servizo 

 CA3.4 Identificáronse as formulas de cortesía e de tratamento protoco-
lario 

 CA3.5 Valorouse a necesidade de transmitir unha información diversa e 
precisa.  

CA3.6 Describíronse os elementos fundamentais para transmitir na 
comunicación telefónica a imaxe adecuada da empresa.  

CA3.7 Valorouse a importancia da imaxe corporativa para transmitir os 
obxectivos da empresa. 

CA3.8 Aplicáronse as normas de seguridade, confidencialidade e discre-
ción que se deben respectar nas comunicacións. 

CA3.9 Describíronse as técnicas para proporcionar unha información 
exacta e adecuada 

CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizada 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Non 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Exame escrito 

 

Exame escrito 

 

Valoración traballo 

 

Valoración traballo 

 

Valoración traballo 

 

Exame escrito 

 

Valoración traballo 

 

Valoración traballo 

 

Exame escrito 

 

Valoración traballo. 

 

 

 



 

 

Páxina 3 de 14 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 FEEDBACK COS CLIENTES E CONTROL DE CALIDADE 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 - Atende a potencial clientela, tendo en conta a relación entre 
as súas necesidades e as características do servizo ou do produto. 
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RA2 - Atende a potencial clientela, tendo en conta a relación entre as 
súas necesidades e as características do servizo ou do produto. 

 

 

 

 

 

 RA4 - Xestiona queixas, reclamacións e suxestións, analiza o problema e 
identifica a lexislación aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

CA2.1 Identificáronse os obxectivos dunha correcta atención á clien-
tela. 

 CA2.2 Caracterizáronse os tipos de clientes.  

CA2.6 Identificáronse as motivacións de compra ou demanda dun 
servizo por parte da clientela. 

 CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizada 

CA4.1 Definíronse os conceptos formais e non formais de queixas, 
reclamacións e suxestións. 

CA4.2 Recoñecéronse os principais motivos de queixas de clientes 
nas empresas de mantemento de vehículos. 

CA4.3 Xerarquizáronse en función do tipo de organización as canles 
de presentación de reclamacións. 

CA4.4 Establecéronse as fases para seguir na xestión de queixas e 
reclamacións no seu ámbito de competencia. 

CA4.5 Aplicouse a normativa no proceso de resolución de reclama-
cións de clientes.  

CA4.6 Valorouse a importancia das queixas, reclamacións e suxes-
tións como elemento de mellora continua 

CA4.7 Definíronse as actitudes e o protocolo fronte as reclamacións.  

CA4.8 Definíronse os puntos clave que debe conter un manual cor-
porativo de atención á clientela e xestión de queixas e reclamacións. 

CA4.9 Valorouse a importancia dunha actitude proactiva para se an-
ticipar ás incidencias no proceso. 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Si 

 

si 

 

           Non 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Si 

 

si 

 

Non 

Traballos feitos durante o período de confi-
namento. 

Idem anterior  

 

Idem anterior  

 

Idem anterior  

 

Idem anterior  

 

Idem anterior  

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 Idem anterior 

 

Idem anterior 
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 RA5 - Controla a calidade do servizo prestado mediante a análise do 
grao de satisfacción da clientela. 

CA4.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 
actividades realizadas 

 

 CA5.1 Describíronse as incidencias comúns nos procesos de atención á 
clientela en empresas de mantemento de vehículos. 

CA5.2 Definiuse o concepto de calidade e as súas implicacións na aten-
ción á clientela.  

CA5.3 Identificáronse os factores que inflúen na calidade de prestación 
do servizo 

CA5.4 Obtívose información de clientes para coñecer as súas necesida-
des e as súas demandas. 

CA5.5 Relacionouse a calidade de servizo coa fidelización da clientela.  

CA5.6 Analizáronse as características do servizo prestado en compara-
ción coas necesidades da clientela. 

CA5.7 Describíronse os métodos de avaliación da eficiencia na presta-
ción do servizo. 

CA5.8 Propuxéronse medidas de resolución ante problemas tipo de 
atención á clientela en empresas de mantemento de vehículos. 

CA5.9 Presentáronse conclusións a través de informes acerca da satis-
facción da clientela, e achegáronse medidas que poidan mellorar a 
calidade do servizo. 

CA5.10 Transmitíronselle ao departamento correspondente os 

 defectos detectados no produto ou no servizo para mellorar a súa 

calidade. 

 CA5.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas 

actividades realizadas 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

Non 

 

Si 

           Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Non 

 

 

Si 

 

 

           Si 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

Non 

 

Si 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

            Si 

 

Non 

 

 

Si 

 

 

Si 

Traballos e actividades  durante o estado de 
alarma 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

Actividades desenvolvidas durante o estado 
de alarma 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 

 

 

Idem anterior 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva son os seguintes:   

RA3 - Transmite a imaxe de negocio en relación coas características e cos obxectivos da empresa. 

CA3.1 Identificáronse as ferramentas e os elementos básicos de márketing.  

CA3.2 Definiuse o concepto de imaxe da empresa.  

CA3.3 Relacionáronse os protocolos de funcionamento cos obxectivos e coas características do servizo 

 CA3.5 Valorouse a necesidade de transmitir unha información diversa e precisa.  

CA3.6 Describíronse os elementos fundamentais para transmitir na comunicación telefónica a imaxe adecuada da empresa.  

CA3.7 Valorouse a importancia da imaxe corporativa para transmitir os obxectivos da empresa. 

CA3.8 Aplicáronse as normas de seguridade, confidencialidade e discreción que se deben respectar nas comunicacións. 

CA3.9 Describíronse as técnicas para proporcionar unha información exacta e adecuada 

CA3.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizada  

 

RA2 - Atende a potencial clientela, tendo en conta a relación entre as súas necesidades e as características do servizo ou do produto. 

CA2.1 Identificáronse os obxectivos dunha correcta atención á clientela. 

 CA2.2 Caracterizáronse os tipos de clientes.  

CA2.6 Identificáronse as motivacións de compra ou demanda dun servizo por parte da clientela. 

 CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizada 

 

RA4 - Xestiona queixas, reclamacións e suxestións, analiza o problema e identifica a lexislación aplicable 

 

CA4.1 Definíronse os conceptos formais e non formais de queixas, reclamacións e suxestións. 

CA4.2 Recoñecéronse os principais motivos de queixas de clientes nas empresas de mantemento de vehículos. 

CA4.3 Xerarquizáronse en función do tipo de organización as canles de presentación de reclamacións. 

CA4.4 Establecéronse as fases para seguir na xestión de queixas e reclamacións no seu ámbito de competencia. 

CA4.5 Aplicouse a normativa no proceso de resolución de reclamacións de clientes.  

CA4.6 Valorouse a importancia das queixas, reclamacións e suxestións como elemento de mellora continua 
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CA4.7 Definíronse as actitudes e o protocolo fronte as reclamacións.  

CA4.8 Definíronse os puntos clave que debe conter un manual corporativo de atención á clientela e xestión de queixas e reclamacións  

CA4.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas  

 

RA5 - Controla a calidade do servizo prestado mediante a análise do grao de satisfacción da clientela. 

 CA5.1 Describíronse as incidencias comúns nos procesos de atención á clientela en empresas de mantemento de vehículos. 

CA5.2 Definiuse o concepto de calidade e as súas implicacións na atención á clientela.  

CA5.4 Obtívose información de clientes para coñecer as súas necesidades e as súas demandas. 

CA5.5 Relacionouse a calidade de servizo coa fidelización da clientela.  

CA5.6 Analizáronse as características do servizo prestado en comparación coas necesidades da clientela. 

CA5.7 Describíronse os métodos de avaliación da eficiencia na prestación do servizo. 

CA5.8 Propuxéronse medidas de resolución ante problemas tipo de atención á clientela en empresas de mantemento de vehículos. 

CA5.10 Transmitíronselle ao departamento correspondente os defectos detectados no produto ou no servizo para mellorar a súa calidade. 

 CA5.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades realizadas 
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Criterios de cualificación: 

 

 

 A cualificación final será obtida da nota media das 3 avaliacións sempre e cando o feito de contabilizar a cualificación da terceira avaliación supoña un beneficio para o alumno ou alumna; en caso contrario obterase soa-

mente da nota media das dúas primeiras avaliacións. A cualificación das actividades realizadas na terceira avaliación realizarase nunha escala de 0 a 10, puntuando cada tarefa seguindo unha rúbrica a cal se lle adxunta can-

do se lle manda a actividade para que saiban como se vai avaliar. A nota da terceira avaliación sairá da media das tarefas entregadas polo alumnado, e como xa se dixo, esta nota fará media coas dúas primeiras avaliacións se 

soamente se supón un beneficio para o alumnado subindo a nota. Na avaliación final realizarase redondeo á alza, ao contrario que nas dúas primeiras. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  RA1 - Aplica técnicas de comunicación, e analiza as súas características e as súas 
posibilidades. 

CA1.1 Identificáronse as técnicas de comunicación, as súas vantaxes e as súas 
limitación 

Traballo en período de recuperación 

    CA1.2 Describíronse as características, as vantaxes e os inconvenientes das canles 
de comunicación. 

Traballo en período de recuperación 

    CA1.4 Describíronse as técnicas de comunicación máis utilizadas segundo as 
canles de comunicación. 

Traballo en período de recuperación 

 

 

   CA1.5 Identificáronse os erros máis habituais na comunicación. PE.4 - Exame 
escrito 

Traballo en período de recuperación 

    CA1.6 Definíronse os parámetros para controlar a claridade e a precisión na 
transmisión e na recepción da información. 

Traballo en período de recuperación 

    CA1.7 Valorouse a importancia da linguaxe non verbal na comunicación presen-
cial.  

Traballo en período de recuperación 

    CA1.10 Identificáronse os elementos fundamentais na comunicación oral.  Traballo en período de recuperación 

    CA1.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades 
realizadas 

Traballo en período de recuperación 

  RA2 - Atende a potencial clientela, tendo en conta a relación entre as súas necesi-
dades e as características do servizo ou do produto. 

CA2.3 Clasificáronse e caracterizáronse as etapas dun proceso de comunicación.  Traballo en período de recuperación 
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 X RA1 - Aplica técnicas de comunicación, e analiza as súas características e as sú-
as posibilidades. 

CA1.3 Definíronse os parámetros que caracterizan a atención adecuada en función 
da canle de comunicación utilizada. 

Traballo en período de recuperación 

    CA1.8 Valorouse a importancia da actitude e da imaxe persoal.  Traballo en período de recuperación 

    CA1.9 Adaptáronse a actitude e o discurso á situación de partida.  Traballo en período de recuperación 

    CA1.11 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades 
realizada 

Traballo en período de recuperación 

  RA2 - Atende a potencial clientela, tendo en conta a relación entre as súas necesi-
dades e as características do servizo ou do produto. 

CA2.1 Identificáronse os obxectivos dunha correcta atención á clientela.  Traballo en período de recuperación 

    CA2.2 Caracterizáronse os tipos de clientes.  Traballo en período de recuperación 

    CA2.3 Clasificáronse e caracterizáronse as etapas dun proceso de comunicación.  Traballo en período de recuperación 

    CA2.4 Analizouse, de ser o caso, a información histórica da clientela.  Traballo en período de recuperación 

    CA2.5 Interpretouse o comportamento da clientela. LC.4 - Valoración traballo Traballo en período de recuperación 

    CA2.6 Identificáronse as motivacións de compra ou demanda dun servizo por 
parte da clientela. 

Traballo en período de recuperación 

    CA2.7 Procedeuse cunha forma e unha actitude adecuadas na atención e no 
asesoramento á clientela, en función da canle de comunicación utilizada. 

Traballo en período de recuperación 

    CA2.8 Valoráronse as interferencias que dificultan a comunicación coa clientela.  Traballo en período de recuperación 

    CA2.9 Describíronse as actitudes positivas cara á clientela no acollemento e na 
despedida 

Traballo en período de recuperación 

    CA2.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades 
realizadas.  

Traballo en período de recuperación 

  RA4 - Xestiona queixas, reclamacións e suxestións, analiza o problema e identi-
fica a lexislación aplicable. 

CA4.1 Definíronse os conceptos formais e non formais de queixas, reclamacións e 
suxestións. 

Traballo en período de recuperación 

    CA4.4 Establecéronse as fases para seguir na xestión de queixas e reclamacións no 
seu ámbito de competencia. 

Traballo en período de recuperación 
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    CA4.7 Definíronse as actitudes e o protocolo fronte as reclamacións. Traballo en período de recuperación 

    CA4.8 Definíronse os puntos clave que debe conter un manual corporativo de 
atención á clientela e xestión de queixas e reclamacións. 

Traballo en período de recuperación 

    CA4.9 Valorouse a importancia dunha actitude proactiva para se anticipar ás 
incidencias no proceso. 

Traballo en período de recuperación 

      CA4.10 Demostrouse unha actitude de atención e colaboración nas actividades 
realizadas 

Traballo en período de recuperación 

  RA5 - Controla a calidade do servizo prestado mediante a análise do grao de 
satisfacción da clientela. 

CA5.1 Describíronse as incidencias comúns nos procesos de atención á clientela en 
empresas de mantemento de vehículos. 

Traballo en período de recuperación 

    CA5.5 Relacionouse a calidade de servizo coa fidelización da clientela.  Traballo en período de recuperación 

    CA5.7 Describíronse os métodos de avaliación da eficiencia na prestación do 
servizo.  

Traballo en período de recuperación 

    CA5.8 Propuxéronse medidas de resolución ante problemas tipo de atención á 
clientela en empresas de mantemento de vehículos. 

Traballo en período de recuperación 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Os alumnos/as que non superen as probas teóricas terán a posibilidade de revisar e entregar de novo as tarefas. Se despois de realizar a revisión das mesmas non acadan o aprobado, poderán realizar unha tarefa adicional na que 

e trate os apartados nos que non conseguiron superar. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

Establecerase un exame final teórico con preguntas conceptuais e problemas de aplicación práctica que suporá o 100 % da nota cunha duración de 120 minutos. Ámbalas partes serán valoradas de 1 a 10 puntos, e a puntuación de 

cada pregunta ira indicada no propio exame. Para facer media os dous exames terán que ter unha puntuación igual ou superior ó 40% da nota de cada parte, é dicir, cada exame de forma individual cualificará de 0 a 10 puntos e 

para facer media o alumno terá que sacar unha nota igual ou superior a 4 puntos, do contrario a nota final do exame de P.D. non será superior a 4 puntos. Unha vez obtida a nota media, esta redondearase ao punto máis próximo..  
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 

Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente do grupo presidido polo titor, realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as 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. Nesta sesión, o profesor ou profesora que se encarguen da 
titoría darán a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan. Esta infor-
mación poderá proceder, entre outras:  

a) Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, de ser o caso.  

b) Dos estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados.  

c) Do alumnado matriculado sen titulación académica de acceso.  

d)Dos informes dos alumnos discapacitados ou con necesidades educativas especiais. 

Durante a fase de alarma estas medidas serán as seguintes: 

· Terase en conta a normativa que regula as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral .  

· O alumnado con necesidades educativas especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativo en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos.  

· Solicitarase, se é posible, profesorado de apoio con coñecementos técnicos ó Departamento de Orientación.  

· Realizaranse, na medida do posible, adaptacións en tanto nos contidos como na metodoloxía (fragmentación modular) segundo ás discapacidades que poida presentar o alumnado. 

 . Todas estas actuacións faranse ca colaboración do departamento de orientación do centro.  

. Realizaranse tarefas adicionais de repaso dos contidos tratados antes do estado de alarma para afianzar conceptos. Serán resumos, supostos prácticos, guías de reparación e exercicios que teñan que ver cos conceptos tratados 
na aula anteriormente. 

De forma xeral garantirase a accesibilidade universal a formación no ciclo. 

 

 


