
 

 

Departament de Gestió Administrativa  

Preparació de comandes i venda de productes  

2n FP Bàsica  

Curs 2020-2021  
 

Continguts o temes per avaluació: 

1a avaluació:  

Unitat 1: Assessorament en el punt de venda  

Procés d'atenció al client i preparació de comandes  

Períodes de garantia  

Documentació de les operacions de cobrament i devolució  

Tècniques bàsiques de venda  



L'atenció al client  

Unitat 2: Confirmació de comandes de mercaderies i productes  

Tipus de mercaderies i productes  

Mètodes de preparació de comandes  

Manipulació i conservació de productes. Recomanacions de 
seguretat, higiene i salut  

Pesatge, col·locació i visibilitat  
 
2a avaluació  

Unitat 3: Preparació de comandes per l'expedició  

Operativa bàsica en la preparació de comandes  

Documentació per a la preparació de comandes  

Finalització de comandes  

Normes de prevenció de riscos laborals  

Unitat 4: Seguiment del servei post venda  

El servei post venda  

Entrega de comandes  

Les reclamacions. Documents  

Llei del comerç minorista  



Què s’avaluarà: 

Com a condicionant, tot tenint en compte les peculiaritats de          
l'alumnat d'FP Bàsica, es tindrà en compte el comportament i          
actitud dins l'aula. Sense un bon comportament i una actitud          
correcta, no es podrà aprovar aquest mòdul.  

Així mateix, per poder aprovar per avaluació contínua, l'alumne 
no podrà superar el nombre de faltes establert a les normes d'FP 
Bàsica.  
Havent superat aquest condicionant, es valoraran els       
coneixements adquirits, les tasques dins l'aula, la participació i         
l'interès, així com la ja esmentada actitud. 

Com s’avaluarà: 

a) Es faran un mínim de 2 exàmens per avaluació. Els exàmens            
en el seu conjunt tendran un pes del 30%, les tasques d'aula, un             
60%, i la participació i interès, un 10%. Dit això, com s'ha indicat             
a l'apartat anterior, per poder aplicar aquests percentatges durant         
cada avaluació, s'haurà de, com a mínim, aprovar l'actitud i          
comportament. En cas contrari, aquest mòdul es suspendrà.  
b) Final ordinària: L'avaluació serà contínua, la nota de la final           
ordinària es calcularà ponderant les notes obtingudes a la 1a          
avaluació, un 20%, i a la 2a avaluació, un 80%.  

Aquells alumnes que no hagin aprovat mitjançant l'avaluació        
contínua, tindran un examen final ordinari a abril, en el qual           
entrarà tot el vist durant el curs. Aprovant aquest examen,          
l'alumne aprovarà aquest mòdul amb un 5. El professor pot          
sol·licitar l’entrega d’activitats o de treballs per poder aprovar el          
mòdul. 



 
c) Examen extraordinari de juny: els alumnes que no hagin          
aprovat a l'avaluació ordinària, podran fer un examen        
extraordinari pel juny en el qual entrarà tot el vist durant el curs.             
Aprovant aquest examen, l'alumne aprovarà aquest mòdul amb        
un 5. El professor pot sol·licitar l’entrega d’activitats o de treballs           
per poder aprovar el mòdul. 

Altres consideracions: 

Al llarg de tot el curs, l'alumne haurà de demostrar que va assolint             
els coneixements mínims necessaris per optar a l'aprovat de cada          
una de les avaluacions. L’objectiu d’aquest punt és assegurar-nos         
que tot aquell alumne que superi l’assignatura, hagi assolit         
conceptes bàsics i molt importants per a la seva tasca futura.           
L'alumne serà informat en tot moment de quins són aquests          
coneixements mínims imprescindibles per optar a l'aprovat.  

Insistir així mateix en la importància del bon comportament dins          
l'aula, ateses les característiques especials de l'alumnat d'FP        
Bàsica. Així mateix, és important dur el material necessari per          
poder les tasques dins l'aula.  
 

Per aprovar l’assignatura és condició indispensable haver       
realitzat totes les activitats encomanades pel professor (llevat        
d'aquelles que el professor indiqui expressament que són        
voluntàries). 

Tant a l’apartat pràctic com al teòric es tindrà en compte la            
situació d'excepcionalitat a causa de la COVID-19 i, per aquest          
motiu, els aspectes descrits als apartats anteriors (treballs, dates         
d'entrega, proves escrites i pràctiques, percentatges assignats…)       



seran adaptables i modificables segons les circumstàncies,       
donant prioritat a aquells continguts que es considerin elements         
essencials del currículum. 
 
S’iniciarà en un escenari de semipresencialitat, alternant les        
classes presencials i en línea, de forma que l’alumnat que          
segueix les classes des de casa es connectarà a l'aula de forma            
virtual a l'hora corresponent a l’assignatura i seguirà les         
indicacions donades pel professorat, seguint les seves       
explicacions o fent les activitats indicades. 
 
Per optar a l'aprovat, és imprescindible l'assistència a la classe          
tant presencial com virtual, es passarà llista a totes les sessions. 
 
Si la situació sanitària ens obligués a fer tota la formació de forma             
virtual, es donaran totes les indicacions corresponents per a         
aquest nou escenari, que inclourà classes virtuals, proves en línia          
i entregues d'activitats. 

La part virtual, en qualsevol dels escenaris, es farà fent servir la            
plataforma educativa Google Classroom i altres aplicacions de        
Google (correu electrònic, Meet, Drive) així com aquelles        
aplicacions que el professorat consideri adients pel correcte        
desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge. 
 

 

 
 
 


