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Descrición do curso

Benvida/o ao curso “COMERCIO ELECTRÓNICO”, organizado conxuntamente polo Ins�tuto Galego

do Consumo e da Competencia, dependente da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e a

Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional.

Esta guía permi�ralle a todos os par�cipantes coñecer a estrutura e a dinámica do curso, así como

as dis�ntas canles de comunicación entre as �toras e o alumnado e os diferentes criterios de

avaliación, de xeito que os par�cipantes poidan realizar correctamente o curso. 

Este  curso  divídese  en  8  módulos,  a  través  dos  cales  se  fai  un  percorrido,  comezando  pola

conceptualización  do  consumo  e  a  seguridade  na  rede,  ata  rematar  explicando  os  dereirtos

específicos que asisten a persoa consumidoras nas compras e contratacións a distancia, pasando

pola seguridade en diferentes actos relacionados coa compra de bens ou coa contratación de

servizos a través de Internet.

A finalidade deste curso é coñecer os aspectos básicos a ter en conta nas transaccións electrónicas

de diferente índole, así como descubrir e manexar a ferramenta pedagóxica da Escola Galega do

Consumo e da Competencia, o Simulador de Compras, que se atopa á disposición do profesorado,

que poder ser expresamente habilitado para a súa u�lización. 

Persoas �toras

Os �tores encargados do desenvolvemento do curso serán

María Rodríguez Lucía Hermida   Laura Ferreira 
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Obxec�vos

Coa realización deste curso preténdense acadar os seguintes obxec�vos:

- Adquirir coñecementos básicos sobre o consumo e a seguridade na rede.

- Coñecer os dereitos básicos das persoas consumidoras nunha relación de consumo,

complementándoos con aqueles  dereitos  e garan@as específicas das transacción

por internet.

- Habilitar  aos  docentes  para  o  manexo  do  Simulador  de  Compras  e  para  a  súa

aplicación didác�ca nas aulas.

Competencias profesionais do profesorado

O rol docente cons�túe un elemento clave no proceso de ensino-aprendizaxe, sobre todo canto

máis aberto e flexible sexa o currículo, é preciso que posúa ou adquira unhas competencias que lle

permitan desenvolver capacidades prác�cas e cogni�vas, así como ac�tudes e ap�tudes que poi-

dan trasladar ao seu alumnado.

Dende a perspec�va más ampla o papel do docente debe integrar os eidos do saber, do saber ser

e estar, do saber facer que, e do saber facer como.  Por iso,  neste curso preténdese traballar a te-

má�ca do comercio electrónico dende estes catro aspectos, e así favorecer a adquisición e desen-

volvemento das seguintes competencias:

Educador/a guía no proceso de aprendizaxe e desenvolvemento do/a alumno/a 

 Membro dunha organización 

Inves�gador/a e innovador/a 

Competente en tecnoloxías da información e a comunicación

O modelo completo das competencias profesionais docentes pode ser consultado en diferentes

formatos: Acceso ao modelo.   
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Con�dos

O curso consta dun total de 8 módulos, que se desenvolverán dende o 22 de Abril ao 27 de Maio.

A con�nuación descríbese o con�do de cada módulo: 

• Modulo inicial: Guía docente e presentación do curso “Comercio Electrónico” 

• Módulo 1: O consumo na rede

Cando falamos de consumo na rede nos referimos aos hábitos e comportamentos máis habituais

das persoas ao ter un acceso libre e con�nuado á rede. Cada día son máis as operacións que

facemos a través do comercio electrónico, a facilidade e a rapidez á hora de empregar este método

de compra fai que cada vez sexa máis atrac�vo para a poboación consumidora. Polo que neste

módulo queremos achegar ao alumnado unha análise das novas formas de consumo, que están en

con�nuo auxe. 

• Módulo 2: A seguridade nas compras na rede.

Neste módulo veremos os pasos a seguir para realizar unha compra ou contratación segura por

Internet, proporcionando ferramentas que servirán de guía básica para navegar con seguridade:

• Como navegar de xeito seguro.

• Iden�ficación de páxinas seguras.

• Selos de confianza online.

• Métodos de pago seguro.

• Correo non desexado e �poloxías.

• Tipos de estafas e delitos: como evitalos. 

• Módulo 3: Dereitos básicos das persoas consumidoras no comercio electrónico

Neste módulo imos introducir o concepto de persoa consumidora par�ndo da súa interpretación no

ordenamento xurídico. Faremos referencia aos principais dereitos regulados na Lei galega 2/2012

do 28 de marzo de protección xeral das persoas consumidora e usuarias, dando a coñecer aqueles

preceptos de maior relevancia no comercio dixital.

• Módulo 4: Dereitos específicos das compras e contratacións a distancia 

Coñecer as garan@as e dereitos adicionais que amparan ás persoas consumidoras e usuarias cando

empregan un sistema de venda ou prestación dun servizo sen a  presencia  Dsica simultánea do

empresario e do consumidor ou usuario. Estas contratacións caracterízanse por empregan técnicas

de comunicación a distancia, no caso do comercio electrónico, sería Internet. 
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• Módulo 5: Manexo docente do Simulador de Compras.

Toda tenda online debe cumprir unha serie de requisitos legais para prestar un servizo adecuado ao

consumidor, por iso neste módulo queremos dar visibilidade ao Plan de inspección de comercio

dixital  que  levan  a  cabo  os  servizos  de  inspección  de  comercio  e  consumo  da  Consellería  de

Economía, Emprego e Industria.

• Módulo 6: Aplicación na aula

• Módulo final: Conclusións e avaliación

Metodoloxía

A  metodoloxía  proposta  para  realizar  o  curso  que  se  describe  nesta  guía  busca  construír

aprendizaxes estruturadas, par�ndo da actual situación de consumo na rede e da accesibilidade á

plataforma (Simulador de Compras) e á propia interac�vidade coa contorna.

Este curso desenvólvese na súa totalidade en liña,  o que lle  permi�rá ao alumnado realizar  a

formación no momento que desexe, sen un horario de asistencia,  pero cunha serie de vías de

comunicación abertas que lle permitan estar en contacto constante, tanto coas �toras como cos

compañeiros e compañeiras.

Trátase de realizar un traballo colabora�vo, que favoreza unha aprendizaxe máis significa�va para

todo o grupo, intercambiando opinións e construíndo unha aprendizaxe significa�va. 

             

Seguimento e desenvolvemento do curso.

O curso consta de 8 módulos, que se abrirán de forma progresiva segundo as datas sinaladas no

calendario de temporalización. 

Cada uns dos módulos consta duns con�dos específicos que, unha vez revisados, servirán de base

para poñer en común as conclusións individuais nos foros de debate habilitados para tal fin.

De xeito paralelo, a par�r do Módulo 2 o alumnado terá acceso persoal ao Simulador de Compras,

coas claves facilitadas pola súa �tora. O alumnado deberá realizar no Simulador de Compras as

tarefas correspondentes a cada un dos módulos.
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Ademais  dos  con�dos  e  das  tarefas  descritos  con anterioridade,  en  cada  módulo  ofreceranse

tamén materiais complementarios, que se poderán comentar no foro xeral do módulo.

As tarefas que deben ser revisadas polo �tor ou �tora e aparecen distribuídas temporalmente. As

datas que se indican son orienta�vas para a distribución do traballo. Este poderá realizarse de

forma homoxénea ao longo das oito semanas de duración do curso.

CADRO DE TEMPORALIZACIÓN DO CURSO

Modulo Inicial 

0 Ac�vidade Datas Duración

Guía Didác�ca (obrigatorio)

22 de abril de 2020 3 horas

Foro de presentación (obrigatorio)  

Cues�onario inicial (obrigatorio)  

Materiais complementarios  (opcional)

Foro xeral módulo 0 (opcional)

Modulo 1: Consumo na Rede 

1 Ac�vidade Datas Duración

Con�dos de Consumo na Rede (obrigatorio)

22 de abril de 2020 4 horas
Foro tarefa (obrigatorio)

Materiais Complementarios (opcional)

Foro xeral módulo 1 (opcional) 

Modulo 2: Seguridade nas Compras na Rede 

2 Ac�vidade Datas Duración

Con�dos  de  Seguridade  nas  Compras  en  Rede
(obrigatorio)

29 de abril de 2020 4 horas
Tarefa co Simulador de Compras (obrigatorio)

Foro tarefa (obrigatorio)

Materiais complementarios (opcional)

 Foro xeral módulo 2 (opcional)

Modulo 3: Dereitos básicos das persoas consumidoras no comercio electrónico.

3 Ac�vidade Datas Duración

Con�dos  de   Dereitos  básicos  das  persoas
consumidoras no comercio electrónico(obrigatorio)

6 de maio de 2020 4 horas

Tarefa co Simulador de Compras (obrigatorio)

Foro tarefa (obrigatorio)

Materiais complementarios (opcional)
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 Foro xeral do módulo 3 (opcional)

Modulo 4: Dereitos específicos das compras e contratacións a distancia.

4 Ac�vidade Datas Duración

Con�dos  de  Dereitos  específicos  das  compras  e
contratacións a distancia (obrigatorio)

13 de maio de 2020 4 horas
Tarefa co Simulador de Compras (obrigatorio)

Foro tarefa (obrigatorio)

Materiais complementarios (opcional)

Foro xeral módulo 4 (opcional)

Modulo 5: Manexo docente do simulador de compras 

5 Ac�vidade Datas Duración

Guía  para  o  Manexo  docente  do  Simulador  de
Compras (obrigatorio) 

20 de maio de 2020 4 horas

Tarefa  docente  co  Simulador  de  Compras
(obrigatorio)

Foro tarefa (obrigatorio)

Materiais complementarios (opcional)

Foro xeral módulo 5 (opcional)

Modulo 6: Aplicación na Aula 

6 Ac�vidade Datas Duración

Con�dos Aplicación na Aula  (obrigatorio)

 22 de maio de 2020 4 horas
Tarefa: envío proposta didác�ca  (obrigatorio)

Materiais complementarios  (opcional)

Foro xeral módulo 6 (opcional)

Modulo final 

7 Ac�vidade Datas Duración

Cues�onario final (obrigatorio)
 25 de maio de 2020

*O curso rematará o
27 de maio de 2020

3 horas
Enquisa (opcional)

Foro xeral do módulo final (opcional)

Comunicación coas persoas �toras

Ademais dos recursos anteriores,  existen  tamén varias  canles  de comunicación entre o propio

alumnado e entre o alumnado e as �toras: 

-. As �torías: 
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O alumnado poderá poñerse en contacto coa �tora de cada un dos módulos a través do sistema de

mensaxería da propia plataforma, para aclarar dúbidas sobre os con�dos, sobre as tarefas, sobre as

aplicacións prác�cas ou para facer calquera outra consulta sobre o desenvolvemento do módulo.

-. O “Foro de novas”: 

Ademais,  para  ver  información  ou  novas  de  interese  colec�vo,  as  �toras  u�lizarán  o  

 FORO DE NOVAS , presente no módulo 0, que está vinculado ao correo electrónico de todo o

alumnado par�cipante.

-. Outros foros: 

Ademais, durante a realización do curso empregaranse os seguintes foros: 

• Foro de presentación:

No “Módulo 0” será obrigatorio que todo alumnado e as �toras se presenten ao resto dos

compañeiros e compañeiras do curso no 

Unha vez feitas as presentacións, o curso con�nuará a través dos restantes foros presentes

nos diferentes módulos.

A súa u�lización é obrigatoria. 

• Foro tarefa: Empregarase para comentar as tarefas realizadas no Simulador de Compras

(excepto no módulo 1, no que se abrirá un debate baseado nos con�dos do módulo), De

ser o caso, neste foro responderanse as preguntas realizadas ou comentaranse aqueles as-

pectos que se consideren de interese.

A súa u�lización é obrigatoria. 

• Foros xerais de cada módulo: Permítenlle ao alumnado e ás �toras abrir diferentes temas

de discusión, así como amosar materiais de interese ou comentar calquera aspecto sobre o

curso. Ademais as persoas par�cipantes deberán intervir nas conversas creadas.

A súa u�lización é voluntaria. 
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Avaliación

Con carácter xeral, no curso avaliarase: 

- O nivel de par�cipación do alumnado nas ac�vidades propostas.

- O nivel de interese e reflexión sobre os con�dos.

- A capacidade para compar�r as conclusións ob�das cos demais par�cipantes.

En canto á realización específica das tarefas e á par�cipación nos foros, valorarase:

-  O nivel de par�cipación e implicación nas conversas xeradas

- A inicia�va para expoñer novos puntos de reflexión ou achegar novos materiais ou no�cias

de interese, directamente relacionados coa temá�ca do módulo.

Por úl�mo, as tarefas realizadas no Simulador de Compras cualificaranse de acordo coa seguinte

escala:  non sa�sfactorio / sa�sfactorio/ supera o esperado. É requisito indispensable superar de

xeito sa�sfactorio cada unha das ac�vidades propostas.

Avaliación das tarefas

Nas ac�vidades de formación en rede será indispensable, así como a asistencia á totalidade das

sesións presenciais, no caso de que as houbese. Neste senso, avaliaranse 4 partes fundamentais no

curso:

NOME DA TAREFA % DO VALOR ESCALA DE AVALIACIÓN

Prác�cas no Simulador de Compras 
 (Módulos  2, 3,  4) 30%

Non sa�sfactorio/Sa�sfactorio / Supera o
esperado 

Foros tarefa 
(Módulos 1, 2, 3, e 4) 20%

Par�cipa / Non par�cipa 

Comentario apto/Comentario non apto

Prác�ca docente no Simulador de Compras
(Módulo 5)

30%
Non sa�sfactorio/Sa�sfactorio / Supera o
esperado

Elaboración dunha proposta didác�ca
(Módulo 6)

20%
Non sa�sfactorio/Sa�sfactorio / Supera o
esperado 

Para superar o curso é preciso puntuar en cada unha das tarefas sinaladas, para o cal deberanse

realizar as prác�cas co Simulador de Compras e comentar os aspectos per�nentes nas discusións

correspondentes, e ademais puntuar nas tarefas dos módulos 5 e 6. O curso cer�ficarase cando o

80% das tarefas teñan unha avaliación posi�va.
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Aplicación prác�ca nas aulas

Todos os docentes par�cipantes no curso deben facer unha proposta de como aplicar o aprendido

na aula e de como u�lizar o Simulador de Compras para acadar algunha das competencias básicas

ou con�dos da materia ou materias que imparten.

Unha  vez  recibidas  as  propostas,  subiranse  á  plataforma como materiais  complementarios  do

módulo,  para  que  estas  unidades  poidan  ser  consultadas  por  todo  o  alumnado,  poñendo  en

prac�ca así, unha vez máis, unha aprendizaxe colabora�va.

Requirimentos para seguir o curso

• Ter un equipo de sobremesa ou portá�l con acceso a Internet para acceder a PLATEGA.

• Dispor dun navegador actualizado (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer). 

• Ter instalado un lector de documentos PDF. No caso de non ter o programa, pódese 

descargar na páxina web hMp://get.adobe.com/es/reader/ 

• Dispor dunha conta de correo electrónico edu.xunta.es.

Requirimentos para visualizar correctamente o Simulador de Compras.

• Internet Explorer 7 ou Mozilla Firefox 2.0 ou superior.

• Plugin de Adobe Flash Player.

o Descarga gratuíta: hMp://get.adobe.com/es/flashplayer/

• Bloqueador de elementos emerxentes desac�vado

• Eliminar historial de exploración.
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