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PRESENTACIÓ DEL CICLE D’ACTIVITATS 

COMERCIALS

⦿ Presentació del Centre:

› El nostre Institut

› Què fem?

› Horari 

⦿ CFGM  d’Activitats Comercials

› Competència General

› Mòduls professionals 

› Pràctiques FCT (Formació en Centres de Treball).

› Pràctiques Dual

› Sortides Professionals

› Itinerari Formatiu

› Dates de preinscripció



PRESENTACIÓ DEL CENTRE

⚫ Actualment som 98 
professors/es 

⚫ L’Equip Directiu està 
composat per set 
persones.

⚫ A l' institut s’estudia: 
⚫ ESO

⚫ Batxillerat

⚫Cicles formatius (grau 
mitjà i superior)

⚫ Els programes de 
formació i inserció(PFI)



Horari

⦿ L’horari lectiu dels Cicles Formatius de primer és de

08,00h a 14,30h tots els dies.

⦿ Secretaria obre dilluns, dimarts, dimecres i

divendres de 09,00h a 14,00h.

Dimarts, dimecres i dijous de 15,00h a 17,00h.



CFGM Activitats Comercials

⦿ Estructurat en 2 anys

⦿ 2000 hores de formació

⦿ 350 hores en formació en centres de 

treball.



⦿Consisteix en desenvolupar les activitats

de distribució i comercialització de béns

i/o serveis, i en gestionar un petit

establiment comercial, aplicant les

normes de qualitat i seguretat

establertes i respectant la legislació

vigent.

Competència Professional



› M01 Dinamització del punt de venda 

› M02 Gestió de compres

› M03 Gestió d’un petit comerç

› M04 Processos de venda 

› M05 Serveis d’atenció comercial 

› M06 Tècniques de magatzem 

› M07 Venda Tècnica

› M08 Anglès

› M09 Aplicacions informàtiques pel comerç 

› M10 Comerç electrònic

› M11 Màrqueting en l’activitat comercial

› M12 FOL

› M13 Síntesi d’activitats comercials

› M14 FCT

Mòduls Professionals



⦿ Són pràctiques formatives no laborals que realitzen

els alumnes dels cicles formatius en centres de

treball situats a l’entorn dels centres on cursen els

seus estudis, mitjançant un conveni de

col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa.

Aquestes pràctiques formen part del programa

formatiu d’aquests ensenyaments.

⦿ Les hores de pràctiques són: 350 al llarg de 2on

curs i fora del horari lectiu.

Pràctiques FCT (Formació en 

Centres de Treball). 



Pràctiques Dual

⦿ Conveni subscrit amb empreses del Baix 
Llobregat. Els alumnes realitzen 1.000 hores de 
formació. Són remunerades d’acord a les hores 
que fan setmanals. 

(Per igualar les hores que realitzen de pràctiques 
amb les de formació, tenen una reducció horària 
en l’assistència al Centre el segons curs).

⦿ Per accedir a la formació Dual, l’institut proposa 
aquells alumnes que segueixen una línia 
adequada de progressió acadèmica. Les 
empreses realitzen la selecció. 



⦿ Què suposen per a 
l’alumne?

› 1. El coneixement 

del món laboral

› 2. La possibilitat 

d’estar en contacte 

amb la tecnologia 

més avançada

› 3. L’inici del seu 

historial professional 

acreditat amb el 

quadern de 

pràctiques



Poden accedir a llocs d’atenció comercial i de gestió de punts de venda de diferents 
dimensions, des de petit negocis fins a establiments de grans superfícies.

Poden accedir a llocs de treball de l’àrea de comerç i màrqueting  d’empreses de 
diferents sectors. 

Les ocupacions i llocs de treballs més rellevants són els següents:

⦿ Representant comercial
⦿ Orientador/a comercial 
⦿ Administrador/a de continguts en línia
⦿ Comerciant de botiga
⦿ Gerent de petit comerç 
⦿ Tècnic/a en gestió d’estocs i magatzem  
⦿ Responsable de recepció de mercaderies
⦿ Responsable d’expedició de mercaderies 
⦿ Tècnic/a en logística de magatzems 
⦿ Tècnic/a d’informació/atenció al client en empreses

Sortides Professionals



Itinerari Formatiu



Preinscripcions

⦿Grau Mig

Del 11 al 17 de maig – Telemàticament.

⦿Grau Superior

Del 25 al 31 de maig – Telemàticament.



MOLTES GRÀCIES. 


