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INSTITUT MONTSIÀ
Ensenyaments Professionals

QUINES TASQUES PODRÉ FER?

L’activitat que pot dur a terme un tècnic de CFGM AC 
estan relacionades amb:
· Distribució i venda de productes i serveis
· Promoció i publicitat en un establiment comercial
· Atenció al client
· Tasques d’emmagatzematge i logística

ü Si s'ha superat aquest Cicle Formatiu, es podrà
      incorporar a qualsevol modalitat de  Batxillerat. 

ü Superat el Cicle Formatiu de Grau Mitjà poden
     cursar un Cicle de Grau Superior.

I SI VULL CONTINUAR ESTUDIANT? 
ACCÉS A ESTUDIS SUPERIORS
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TÈCNIC MITJÀ

EN ACTIVITATS COMERCIALS



COM ACCEDIR AL CICLE OBJECTIUS DEL CICLE 

QUINA DURADA TÉ EL CICLE?

QUINS MÒDULS S'IMPARTEIXEN.
CONTINGUT CURRICULAR

A QUIN TIPUS D'EMPRESA VA ADREÇAT?
ÀMBIT PROFESSIONAL

Des del sistema educatiu
·  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.

Sense cap titulació
Superació de la prova d'accés. Per presentar-se a la 
prova d'accés, caldrà tenir complerts 17 anys d'edat o bé 
complir-los durant l'any.

Facilitar les eines necessàries que permetin:

· Desenvolupar les activitats de distribució i 

  comercialització de béns i serveis dins de l’àmbit 

  empresarial.

· Gestionar un establiment comercial

Ens basem en metodologies cooperatives dins de 

l’entorn de l’aula simulada per apropar a l’estudiant a la 

realitat empresarial.

· Establiments comercials per compte propi
· Comerços minoristes i majoristes
· Empreses de la gran distribució comercial
· Departament comercial i de màrqueting de compres i
  magatzem d’empreses industrials i de qualsevol àmbit

QUÈ APRENDRÉ? COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

ü Administrar i gestionar un petit establiment comercial

ü Gestionar de forma eficient les operacions de venda de productes i serveis

ü Dissenyar la comunicació empresarial (promocions i publicitat)

ü Organitzar les operacions d’emmagatzematge i logística

Dos cursos acadèmics. Total 2000 hores:
· Formació en el centre educatiu: 1650 hores.
· Formació en el centre de treball (pràctiques en
  empreses): 350 hores.
Possibilitat de realitzar la formació en una empresa d’un
país de la Unió Europea.

· M1 Dinamització del punt de venda
· M2 Gestió de compres
· M3 Gestió d´un petit comerç
· M4 Processos de venda
· M5 Serveis d´atenció comercial
· M6 Tècniques de magatzem
· M7 Venda tècnica
· M8 Anglès
· M9 Aplicacions informàtiques pel comerç
· M10 Comerç electrònic
· M11 Màrqueting en l´activitat comercial
· M12 Formació i orientació laboral
· M13 Síntesi d´activitats comercials
· FCT Formació en centres de treball
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