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QUINES TASQUES PODRÉ FER?
SORTIDES PROFESSIONALS

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els 
següents: 
- Peons d'indústries manufactureres.
- Auxiliars de processos automatitzats.
- Auxiliar de soldadura.
- Ajudant/a d'instal·lador de línies elèctriques

I SI VULL CONTINUAR ESTUDIANT?
ACCÉS A ESTUDIS SUPERIORS

En acabar obtindràs:
-  Cer t if icac ió  de  la  formac ió  rebuda i  de  les 
competències professionals adquirides. 
-  Reconeixement de la formació en la realització de les 
Proves d'Accés al Cicles Formatius de Grau Mitjà.
En acabar pots continuar la formació i matricular-te a un 
cicle formatiu de grau mitjà de la família professional 
que t'agradi, si aproves la PACFGM (Prova d'Accés a 
Cicles Formatius de Grau Mitjà)

QUIN TIPUS D’EMPRESA VA ADREÇAT?
ÀMBIT PROFESSIONAL

 Empreses dedicades a la fabricació i muntatge de 

productes electromecànics. 

 També en empreses dedicades al muntatge i manteniment 

d'instal·lacions electrotècniques.



COM ACCEDIR AL CICLE
COM ACCEDIR AL CICLE

QUINA DURADA TÉ EL CICLE?
QUINA DURADA TÉ EL CICLE?

QUINS MÒDULS S'IMPARTEIXEN.
CONTINGUT CURRICULAR QUINS MÒDULS S'IMPARTEIXEN.

CONTINGUT CURRICULAR

QUÈ APRENDRÉ?
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La competència general del títol consisteix a realitzar 

operacions auxiliars de comercialització, marxandatge i 

emmagatzematge de productes i mercaderies, així com les 

operacions de tractament de dades relacionat, seguint 

protocols establerts, criteri comercial i d'imatge, operant 

amb la qualitat indicada, observant les normes de 

prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental 

corresponents.

La competència general del perf il professional 

consisteix a realitzar operacions bàsiques de 

mecanització i muntatge per a la fabricació mecànica 

amb materials fèrrics, no fèrrics i plàstics així com per a 

la instal·lació i manteniment d'elements de xarxes 

elèctriques, observant les normes de prevenció de riscos 

laborals i protecció mediambiental corresponents.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els 
següents:
- Auxiliar de dependent de comerç.
- Auxiliar d'animació del punt de venda.
- Auxiliar de venda.
- Auxiliar de promoció de vendes.
- Reposador.
- Preparador de comandes.
- Auxiliar de recepció i expedició.
- Auxiliar d'informació en establiments comercials.
- Repartidor de proximitat.

Un curs escolar.

Un curs escolar.

· MFG1 Estratègies i eines de comunicació

· MFG2 Entorn social i territorial

· MFG3 Estratègies i eines matemàtiques

· MFG4 Incorporació al món professional

· TG5 Tutoria grupal

· MFG6 Formació Professional Complementària

· MFP3069 Tècniques bàsiques de comercialització

· MFP3005 Atenció al client

· MFP3006 Preparació de comandes i venda de productes

· MFPC010 Ofimàtica i tècniques administratives bàsiques

· MFCT Formació en centres de treball (FCT)

· MPRL Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

· MPI Projecte integrat

· MFG1 Estratègies i eines de comunicació

· MFG2 Entorn social i territorial

· MFG3 Estratègies i eines matemàtiques

· MFG4 Incorporació al món professional

· TG5 Tutoria grupal

· MFP 3020 Operacions bàsiques de fabricació

· MFP 3021 Soldadura i fusteria metàl·lica

· MFP 3022 Fusteria d'alumini i PVC

· MFPE014 Instal·lacions electrotècniques

· MFCT Formació en centres de treball (FCT)

· MPR Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

· MPI Projecte integrat

Des del sistema educatiu:
-  Sense tenir la titulació de l´ESO
Requisits:
-  Edat: 16 – 21 anys
- Interès en formar-te en una professió
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QUIN TIPUS D’EMPRESA VA ADREÇAT?
ÀMBIT PROFESSIONAL

 Empreses de distribució comercial, tant majoristes (centrals 

de compres, mercats centrals  d'avituallaments, "cash and 

carry", entre d'altres), com detallistes (botigues, super-

mercats,  hipermercats i grans superfícies comercials), en 

centres de distribució comercial  i en  departaments comer-

cials i magatzems d'empreses d'altres sectors productius.

I SI VULL CONTINUAR ESTUDIANT?
ACCÉS A ESTUDIS SUPERIORS

En acabar obtindràs:
-  Certificació de la formació rebuda i de les competències
   professionals adquirides. 
-  Reconeixement de la formació en la realització de les
   Proves d'Accés al Cicles Formatius de Grau Mitjà.
En acabar pots continuar la formació i matricular-te a un 
cicle formatiu de grau mitjà de la família professional que 
t'agradi, si aproves la PACFGM (Prova d'Accés a Cicles 
Formatius de Grau Mitjà)
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