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Departament: Arts Gràfiques Curs: 2n Mòdul: 9

Títol Cicle Formatiu: Disseny i edició de publicacions impreses i multimedia

Títol del Mòdul: Comercialització de productes gràfics i atenció al client.

1. PROFESSOR/A QUE L’IMPARTIRÀ

Laura Mindán

2. LLIBRE I/O MATERIAL UTILITZAT

A banda dels recursos disponibles al servidor aquesta és la bibliografia i web
grafia recomanada:

    • Moro Vallina, M.; Rodés Bach, A. Màrqueting Digital. Ed. Paraninfo.
    • Chias, J. El màrqueting. Ed. UOC
    • Hernández Martínez, C. Manual de Creatividad Publicitaria. Ed. Síntesis
    • Rodrigo González, O. Comercio Electrónico 2,0. Ed. Anaya
    • Valls, J.F. Estrategias y tácticas de marketing. Ed. PROFIT.
    • Vídeos de Pàgines web i revistes del sector gràfic

3. ESTRATÈGIES  METODOLÒGIQUES  APLICADES  EN  EL
DESENVOLUPAMENT DEL MÒDUL

Explicació prèvia a l’alumnat abans d’iniciar cada unitat formativa sobre:
    • Objectius.
    • Organització de les classes i feina a fer tant a classe com a casa.
L’organització de les classes serà la següent:
    • Es combinaran explicacions teòriques i aplicacions pràctiques, amb projeccions
didàctiques dels continguts,  vídeos, articles, reportatges de les noves tendències,
visites a empreses del sector, etc.
    • Tota la informació tant teòrica com pràctica es publicarà en el bloc personal de
cada alumne.

4. CRITERIS I  INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I  RECUPERACIÓ DEL
MÒDUL

La nota final del mòdul serà:

                QMP = 0.30*QUF1 + 0.25*QUF2 + 0.25*QUF3 + 0.20*QUF4
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si en cadascuna d’elles s’ha tret una nota igual o superior a 5.
Si  alguna(s)  UF(s)  no  arribés  a  5,  s’haurà  d’anar  a  la  convocatòria  de  juny
d’aquesta(s) UF(s). La data de la convocatòria de juny l’estableix el centre i l’examen
tindrà una part teòrica i/o una part pràctica depenent de la UF suspesa.

La detecció de còpies podrà causar  la invalidació de la  puntuació obtinguda per
ambdues parts.
No s'informarà de les pràctiques que faltin, ni es substituiran les ja entregades 
Cada alumne portarà registre de les seves faltes.

És necessari seguir la nomenclatura recomanada tant en les activitats com en els
registres que es puguin derivar de les pràctiques. No es tindran en compte entregues
duplicades, sense nom o que no segueixin la codificació establerta pel professorat.
En el cas dels arxius web, cal procurar no fer servir espais o caràcters no llatins.

És  important  seguir  les  opcions  de  configuració  recomanades  pel  professor/a
respecte als ajustaments de les aplicacions informàtiques, tant en les explicacions
com en la realització de les pràctiques. Els errors que això pugui provocar seran
considerats responsabilitat de l'alumne en qüestió.

El dret a l’avaluació contínua es perd per la falta d’assistència del 15% (per UF)

5. RELACIÓ  D’UNITATS  FORMATIVES  SEQÜENCIADES  I
TEMPORITZADES (ES POT INCLOURE ELS NUCLIS FORMATIUS)

UF NF TÍTOL DURADA Data Inici Data Final

1
Comunicació i màrqueting en l’empresa 
gràfica

29 18/09/2019 15/11/2019

1 Tècniques de comunicació

2
Estratègies  per  elaborar  el  pla  de
màrqueting

2
Servei  d’atenció  al  client  en  l’empresa
gràfica

25 20/11/2019 24/01/2020

1 Implantació d’un servei d’atenció al client

3
Gestió de vendes de productes i serveis
gràfics

25 29/01/2020 13/03/2020
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1 Gestió de vendes

4
Gestió  de  reclamacions  i  servei
postvenda en l’empresa gràfica

20 18/03/2020 24/04/2020

1 Gestió de queixes i reclamacions

2 Gestió del servei postvenda

6. CRITERIS  I  INSTRUMENTS  D’AVALUACIÓ  I  RECUPERACIÓ  DE
LES UNITATS FORMATIVES (SI S’ESCAU)

La nota final del mòdul serà:

                QMP = 0.30*QUF1 + 0.25*QUF2 + 0.25*QUF3 + 0.20*QUF4

si en cadascuna d’elles s’ha tret una nota igual o superior a 5.
Si  alguna(s)  UF(s)  no  arribés  a  5,  s’haurà  d’anar  a  la  convocatòria  de  juny
d’aquesta(s) UF(s). La data de la convocatòria de juny l’estableix el centre i l’examen
tindrà una part teòrica i/o una part pràctica depenent de la UF suspesa.

La detecció de copies podrà causar  la invalidació de la  puntuació obtinguda per
ambdues parts.
No s'informarà de les pràctiques que faltin, ni es substituiran les ja entregades 
Cada alumne portarà registre de les seves faltes.

És necessari seguir la nomenclatura recomanada tant en les activitats com en els
registres que es puguin derivar de les pràctiques. No es tindran en compte entregues
duplicades, sense nom o que no segueixin la codificació establerta pel professorat.
En el cas dels arxius web, cal procurar no fer servir espais o caràcters no llatins.

És  important  seguir  les  opcions  de  configuració  recomanades  pel  professor/a
respecte als ajustaments de les aplicacions informàtiques, tant en les explicacions
com en la realització de les pràctiques. Els errors que això pugui provocar seran
considerats responsabilitat de l'alumne en qüestió.

El dret a l’avaluació contínua es perd per la falta d’assistència del 15% (per UF)
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