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Auxiliar en vendes 
i atenció al públic

C/ Maspujols, 21-23  C.P.43206  (Reus)    
                                                 

Tenen accés al curs les persones que com-
pleixin els requisits següents: 

Els joves amb necessitats educatives 
especials associades a discapacitat  
intel·lectual lleu o moderada.

Que tenen entre 16 i 20 anys d’edat. 

Joves que no hagin obtingut el títol de 
graduat en educació secundària   
obligatòria o joves que tenen l’edat i les 
necessitats abans indicades i que hagin 
obtingut el títol de graduat en educació 
secundària obligatòria però no puguin 
accedir als ensenyaments de formació 
professional ordinaris.

Accés a l’itinerari formatiu específic

Batxillerat

Itinerari 
Formatiu 
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Programa de 
Formació i 
Inserció

Cicles formatius
de Grau Mitjà 

i Superior

Educació
Secundària
 Obligatòria
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Objectius itinerari Formatiu

 3.360 hores, distribuïdes                             
en quatre cursos acadèmics. 

Inclou la formació en
 centres de treball.                                                           
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Curs

Aprendre a moure’s a la 
vida diària. 
 
Tenir els coneixements bàsics 
professionals per poder 
exercir d’auxiliar de vendes i 
atenció al públic.

Facilitar l’aprenentatge i els 
coneixements per tal d’accedir 
al mercat laboral. 
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Curs

3er

Curs
1er

Curs

MP8: Iniciació a l'activitat laboral     
(385 h)

MP1: Vida saludable i cura d’un mateix 
(210 h)

MP2: Comunicació i relacions
interpersonals 
(210 h)

MP12: Tutoria I 
(70 h)

   Total: 875 h    Total: 875 h 

   Total: 875 h 

Durada de la formació

Participació ciutadana: MP7 
(140 h)

 Desenvolupament en el lloc de 
treball: MP11

 (140 h) 

Formació en centres de treball: MP20
(385 h) 

  Tutoria IV: MP15
(70 h) 

   Total: 735 h 

Preparació de comandes i 
venda de productes: MP18  

(140 h)

Treballs de reprografia: MP19 
(245 h)

Organització personal: MP5  
(175 h)

 Activitats comunitàries: MP6 
(140 h)

Món laboral: MP10
(105 h)

Tutoria III: MP14    
(70 h)

MP16: Tècniques bàsiques de marxandatge 
(245 h)

MP15: Atenció al client  
(140 h)
 
MP3: Viure en entorns propers 
(175 h)
 
MP4: Ús d’establiments i serveis 
(140 h)

MP9: Organització de les empreses 
(105 h)
          
MP13: Tutoria II  
( 70 h)


