
Descripció

Aquests estudis capaciten per desenvolupar activitats de
distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar
un petit establiment comercial, aplicant les normes de
qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació
vigent.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i
350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos
acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Comerç (LOGSE).

Continguts

Dinamització del Punt de Venda (165 hores) •

Gestió de Compres (99 hores)•

Gestió d'un Petit Comerç (165 hores)•

Processos de Venda (165 hores)•

Serveis d'Atenció Comercial (132 hores)•

Tècniques de Magatzem (132 hores)•

Venda Tècnica (165 hores)•

Anglès (99 hores)•

Aplicacions Informàtiques per al Comerç (165 hores)•

Comerç Electrònic (99 hores)•

Màrqueting en l'Activitat Comercial (99 hores)•

Formació i Orientació Laboral (99 hores)•

Síntesi d'Activitats Comercials (66 hores)•

Formació en Centres de Treball (350 hores)•

Més informació del currículum a l'annex.

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen
algun dels requisits següents:

tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria,

•

haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de

grau mitjà,

•

tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,•

haver superat el segon curs del batxillerat unificat i

polivalent (BUP),

•

tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,•

haver superat la prova d'accés a la universitat per a més

grans de 25 anys,

•

haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de

qualificació professional inicial (PQPI),

•

tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau

superior.

•

Les persones que no compleixen cap dels requisits
esmentats han de superar una prova d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es
fa la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i
presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en
primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis
equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació
s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per
sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que
accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs
específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes
s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al
curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del
Departament d'Educació. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que
permet accedir:
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http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=793736&language=ca_ES
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/cursos-acces-cicles/curs-especific-acces-cicles-gm/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/cursos-acces-cicles/curs-especific-acces-cicles-gm/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/


al batxillerat,•

a un cicle de grau superior de formació professional•

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món
laboral com a:

venedor o venedora;•

venedor tècnic o venedora tècnica;•

representant comercial;•

orientador o orientadora comercial;•

promotor o promotora;•

televenedor o televenedora;•

venda a distància;•

teleoperador o teleoperadora de centre d'atenció

telefònica;

•

informació i atenció al client;•

caixer reposador o caixera reposadora;•

operador o operadora de centre d'atenció multicanal;•

administrador o administradora de continguts en línia;•

comerciant de botiga;•

gerent de petit comerç;•

tècnic o tècnica en gestió d'estocs i magatzem;•

cap de magatzem;•

responsable de recepció de mercaderies;•

responsable d'expedició de mercaderies;•

tècnic o tècnica en logística de magatzems;•

tècnic o tècnica d'informació i atenció al client en

empreses.

•

Normativa

Ordre ENS/163/2017, de 21 de juliol, per la qual

s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà

d'Activitats Comercials (DOGC núm. 7421, de 21.7.2017)

•
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Baix Llobregat

Gavà

Institut El Calamot (08041866)
av. Joan Carles I, 62
08850 Gavà
Tel. 936334450
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Osona

Vic

Institut de Vic (08031022)
av. Sant Bernat Calbó, 8
08500 Vic
Tel. 938891878
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Institut de Vic (08031022)
av. Sant Bernat Calbó, 8
08500 Vic
Tel. 938891878
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Vallès Occidental

Santa Perpètua de Mogoda

Institut Estela Ibèrica (08045021)
c. Passatge de mas Granollacs, s/n
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel. 935740670
Centre: públic
Horari: diürn-tarda
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