PRESENTACIÓ DEL CICLE

NOM DEL CICLE: Activitats Comercials
NIVELL: Formació professional de grau mitjà
FAMÍLIA: Comerç i màrqueting
DURADA: 2.000 hores

El nostre institut és molt familiar i acollidor. Tindràs una bona atenció personalitzada, ja que és un institut petit,
només hi ha ESO i el nostre CFGM d’Activitats Comercials, les classes són de 20 alumnes i el formem 4
professores.
Aquest cicle es fa durant 2 anys i en horari de tardes (14h-20h), de dilluns a divendres, en modalitat DUAL i
FCT.
Els alumnes poden cursar el cicle en modalitat DUAL o modalitat FCT:
FCT

HORES DE CLASSE

DUAL

HORES DE CLASSE

HORES EMPRESA FCT
416h

CRÈDIT DE SÍNTESIS

HORES EMPRESA DUAL 1.000h

Modalitat FCT: els alumnes fan pràctiques a l’empresa, són uns 5 mesos (4 hores al matí) i no cobren.
Modalitat DUAL: els alumnes són aprenents, les hores a l’empresa duren 1 any (4 hores al matí) i els alumnes
cobren la part proporcional al salari mínim.
Algunes de les empreses on els nostres alumnes fan les pràctiques són:

PROJECTE LINGEN
A través de l’agermanament de Salt-Lingen, el nostre centre va començar un projecte d’intercanvi amb un
institut d’Alemania, el viatge s’ha pogut fer un any, però amb la situació actual de COVID, aquest projecte ha
quedat parat. Quan aquesta situació canviï, esperem poder tornar a reprendre el projecte d’intercanvi.
COL·LABORACIONS AMB EL CENTRE
Des del cicle de comerç, realitzem diverses activitats treballats a l’aula en un dels mòduls pràctics i des del
taller. Els projectes, són:
● Decoracions: al taller decorem diferents espais de centre, com Hallowen, tardor, Nadal i primavera.
● El nadal entra per la porta: tots els alumnes de l’institut ESO i cicles, fem un concurs de les portes de les
classes, per nadal.
● El dia de la Pau: aquest dia, el centre fa un acte, on hi col·laborem amb la decoració de l’escenari i
d’alguns espais del centre.
● St. Jordi: col·laborem amb la parada de St. Jordi i la venda de llibres. Preparant tots els llibres, amb el seu
llistat corresponent i el posterior control de les vendes, des de la parada i després des de l’aula.
● Projectes biblioteca: cada any es fan 2 projectes de decoració d’una temàtica a la biblioteca de l'institut,
treballats amb la col·laboració de tots els grups del centre.

ORGANIGRAMA

CÀRREC

PROFESSORA

CAP DE DEPARTAMENT

GEMMA MARTÍ

COORDINADORA FP DUAL

MARTA DOLZ

COORDINACIÓ DE PROJECTES

CLARA CATALÀ

TUTORIA DUAL

GEMMA MARTÍ / MARTA DOLZ / CLARA CATALÀ

TUTORIA FCT

GEMMA MARTÍ / MARTA DOLZ / CLARA CATALÀ

CONSELL ESCOLAR

GEMMA MARTÍ

COMISSIÓ COVID

GEMMA MARTÍ

COORDINACIÓ IEDUCA

GEMMA MARTÍ

TUTORIA 1er

MARTA DOLZ

TUTORIA 2on

CLARA CATALÀ

NORMATIVA CICLE-NOFC
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ
1.-ASSISTÈNCIA
● L’assistència al mòdul és obligatòria. Per tenir dret a la correcció de les proves, s’ha d’haver assistit al 80%
de les hores de classe de cada UF. (excepte per quarantena o Covid-19, que caldrà fer les tasques
on-line)
Si no fos així, es perd el dret a l’avaluació ordinària i l’alumne pot fer l’examen però no se li corregirà. Caldrà
recuperar l’examen en la convocatòria de juny. Els alumnes que facin les proves en la convocatòria de juny,
per tenir dret a la correcció, haurà d’haver assistit a un 60% de les hores de classe de cada UF. Si no fos
així, no tindria dret a la correcció de l’examen, segons acord de l’Equip Docent de Comerç.
● Un retard de més de 10 minuts és una falta. Si arribes tard a classe has de trucar a la porta i demanar
permís de passar.
● Sortir de classe abans, sense justificar és una falta.
● Si per causa justificada i prevista amb antelació has de faltar a classe o sortir abans del centre, cal avisar al
tutor/a prèviament. I després portar el justificant oficial corresponent. Si no està previst amb antelació i
l’alumne és menor els pares hauran d’avisar al centre.
2.-EXÀMENS:

● Els exàmens es realitzaran durant el curs durant les 33 setmanes (de setembre a maig). En el cas que
l’alumne no es presenti a un examen, no es repetirà. Només es repetirà al l’examen al febrer o al juny, en
el cas que el motiu sigui per causa greu i justificada, previ acord de l’Equip Docent.
● Si l’alumne falta en hores prèvies a l’examen, no perd el dret a l’avaluació ordinària, però la nota de
l’examen es reduirà un 20%.
● Qualsevol acte o comportament que es consideri sospitós i es realitzi abans, durant o després d’un
examen o activitat, comportarà suspendre aquest examen o activitat. El cas es posarà en coneixement de
l’equip docent i, si cal, d’instàncies superiors.
● La nota mínima que s’ha de treure en cada nucli formatiu per a poder fer la mitjana serà de 4.
3.-RECUPERACIONS:
● Totes les unitats formatives a les quals no s’hagi assistit o s’hagi suspès s’hauran de recuperar a la
convocatòria de juny. Sempre que el professor/a del mòdul ho consideri necessari, demanarà a l’alumne
que entregui les activitats necessàries, per a poder assistir a l’examen de recuperació.
● En cas de no haver assistit a un examen o activitat per causes justificades i de força major, l’equip docent
decidirà l’activitat per recuperar.
4.-AVALUACIONS: En cada avaluació es donarà una nota orientativa si la Unitat Formativa no està finalitzada,
només es donarà la nota de la Unitat Formativa si està acabada.

ÚS AULES INFORMÀTICA
● Els alumnes han d’entrar a l’aula d’informàtica amb el professor/a.
● No es poden engegar els ordinadors fins que el professor/a ho autoritzi.

● No es pot desconnectar cap cable ni canviar ratolins, teclats, pantalles, etc.
● L’alumne/a s’asseurà sempre on el professor li indiqui. Al suro de l’aula hi ha un esquema, amb el lloc
adjudicat.
● L’alumne/a iniciarà sessió amb el nom d’usuari i contrasenya: alum-01, si l’ordinador ho demana.
● L’alumne/a farà les activitats que el professorat li hagi indicat. No està permès:
- Navegar per Internet en pàgines que no hagi indicat el professor.
- Escoltar, veure o descarregar música o vídeos, ni programes que no hagi indicat el professor.
● Els ordinadors estan congelats, si s’hi guarda un document es perdrà quan aquest s’apagui.
● Els alumnes hauran de guardar tots els documents a la carpeta d’alumnes (T) o al Drive.
● No està permès esborrar o modificar fitxers d’altres alumnes a T.
● Si durant la sessió de treball l’alumne/a detecta algun problema amb el funcionament de l’equip
informàtic ho comunicarà al professor/a.
● L’alumne/a causant de trencadisses o de deteriorar el material, n’haurà de pagar les despeses
corresponents.
● No es pot menjar ni beure a les aules. SI l’alumne té alguna necessitat ho ha de parlar amb el professor.
● Quan finalitzi la sessió, els alumnes hauran d’apagar els ordinadors correctament i esperant a que finalitzi.
● Les cadires quedaran ben posades sota les taules i els teclats i els ratolins ben endreçats, si és el cas.
● L’incumpliment de les normes d’uns de les aules d’informàtica serà motiu de sanció disciplinària.

PROTOCOL HABITUAL
● Cal que portis a classe tot el material per a treballar i la motxilla no pot estar damunt la taula.

● Si necessitem sortir del centre, cal comunicar-ho a consergeria amb l’escrit corresponent, perquè li obrin la
porta i el deixin sortir. Si l’alumne és menor d’edat a més ho ha de comunicar a la tutora o professor/a de
l’aula.
● A l’hora del pati els alumnes es poden quedar al centre o sortir fora (els menors si tenen permís) l’institut
obrirà 5 minuts després de tocar el timbre i 5 minuts abans de tornar a classe. La resta estarà la porta
tancada. I les aules estaran tancades.
● Si algun company ens fa alguna cosa o ens agafa quelcom, primer s’ha d’avisar al professor abans d’actuar.
● És important que cada alumne doni el telèfon del centre a les seves famílies, per si hi ha alguna urgència de
força major, ja que a les hores de classe no podran respondre al mòbil.
● Els alumnes han de seure al seu lloc (on els indiqui el professor). Al suro de les aules hi haurà un esquema,
indicant el lloc de cadascú.

COMPORTAMENT
INCIDÈNCIA LLEU
Seran motiu d’incidència lleu els següents comportaments:
● Portar gorra amb visera, gorres, auriculars i ulleres de sol a l’aula.
● Menjar o beure a classe (excepte aigua en cas necessari).
● Ús del mòbil o auriculars a l’aula o tenir-los damunt la taula. Només si el professor ho indica per fer alguna
activitat acadèmica.
● Cridar i córrer, a les aules o passadissos.
● No aixecar la mà per poder parlar mentre s’està fent classe i interrompre al professor.
● Aixecar-se de la cadira mentre es fa classe sense demanar permís al professor.
● No asseure’s al seu lloc sense demanar permís previ.

● Incomplir la normativa o protocol d’us de les aules.
● Altres motius contemplats a la normativa del centre o altres motius considerats lleus pel professor/a.
Les sancions que corresponen segons el número d’incidències es detallen en la següent taula:
L’acumulació de 3 incidències lleus comporta una expulsió d’un dia.
L’acumulació de 5 incidències lleus comporta una expulsió d’una
setmana.
L’acumulació de 7 incidències lleus comporta una expulsió de 15
dies.
L’acumulació de 9 incidències lleus pot comportar l’expulsió
definitiva del centre.
INCIDÈNCIA GREU
Seran motiu d’incidència greu els següents comportaments:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Baralla.
Autoexpulsió d’una classe.
Fumar
Beure alcohol.
Insultar o faltar al respecte a un membre de la comunitat educativa.
Trencar o maltractar greument el mobiliari i el material escolar.
Escapar-se del centre.
Absència sense justificació a una sortida obligatòria.
Robatori ( de deu a quinze dies)

● Altres motius contemplats a la normativa del centre o altres motius considerats greus pel professor/a.
Una incidència greu equival a tres incidències lleus i s’aplicaran les sancions equivalents que figuren en la taula
del apartat d’incidències lleus, per tant, una incidència greu suposa una expulsió immediata d’un dia, i tres
incidències greus pot comportar l’expulsió definitiva del centre.
El professorat té la potestat de posar una incidència posteriorment al fet, si s’acorda per Equip Docent.

CRITERIS PER CURSAR DUAL
Per a poder accedir a realitzar les pràctiques DUAL a l’empresa, els alumnes hauran de complir els
següents requisits:
1. Tenir aprovada la UF2-Riscos Laborals del mòdul MP12-FOL.
2. Tenir una valoració positiva de l’equip docent que tindrà en compte els següents criteris:
a. Actitud: es prendrà com a indicador el número d’incidències i la gravetat si són lleus o greus.
b. L’assistència
c. Els resultats acadèmics

ASSIGNATURES (MÒDULS I UF)
MATÈRIES QUE S’IMPARTEIXEN A 1R CURS
▶

MP1-Dinamització del punt de venda: aprenem a organitzar la botiga i gestionar l’exposició dels productes,
aprendre diverses tècniques d’aparadorisme i analitzar i muntar un aparador.

▶

MP3-Gestió d’un petit comerç: aprenem a crear un petit comerç, a gestionar-ne la part econòmica i la part
administrativa, comptable i fiscal.

▶

MP5-Serveis d'atenció comercial: estudiem tècniques d’atenció telefònica, presencial, escrita i els serveis
d’atenció al consumidor.

▶

MP6-Tècniques de magatzem: aprenem a organitzar un magatzem, com ha de ser la seguretat d’un
magatzem, la recepció i expedició de mercaderies i a fer un inventari.

▶

MP8-Anglès: repassarem l’anglès, per tenir una bona base i aprendrem nous vocabularis i eines d’anglès
tècnic de comerç.

▶

MP9-Informàtica: estudiem l’equip informàtic d’un comerç, reforçem amb un nivell més avançat el
processador de textes, el full de càlcul i les presentacions, editem material publicitari digital i altres eines
pel comerç.

▶

MP10-Comerç electrònic: Gestionem una web i una botiga virtual, l’execució del pla de màrqueting de

forma digital i al comunicació de l’empresa en el món digital.
▶

MP11-Màrqueting en l’activitat comercial: aprenem a fer un estudi de mercat, tècniques per a saber quines
són les necessitats del consumidor i les diferents tècniques de màrqueting per atraure els clients.

▶

MP12-Formació i orientació laboral: estudiem quins són els drets i les obligacions dels treballadors i de
l’empresari, tècniques de recerca de feina, estudiem els diferents contractes laborals, a realitzar una
nòmina i les diferents tècniques de prevenció de riscos de l'empresa.

MATÈRIES QUE S’IMPARTEIXEN A 2N CURS
▶ MP2-Gestió de compres: aprenem a gestionar l’aprovisionament de l’empresa i el procés de compres.
▶ MP4-Processos de venda: estudiem tècniques de venda al consumidor final, a intermediaris, a empreses i
organitzacions i com realitzar la venda a la botiga.
▶ MP7-Venda tècnica: ensenyem com és la venda dels serveis, dels productes tecnològics, dels productes
d’alta gamma, dels productes industrials, del serveis immobiliaris i el telemàrqueting.
▶ MP13-Síntesi d'activitats comercials: en aquest mòdul es realitza un treball de síntesis, que només faran els
alumnes que facin la modalitat FCT, que consisteix en crear una empresa i aplicar tots els coneixements
adquirits en els altres mòduls.
▶ MP14-Formació en centres de treball: són les 416 hores de pràctiques FCT que fa l’alumne a l’empresa.

▶ MP15-Dual: l’alumne que escolleix aquesta modalitat fa 1.000 hores a l’empresa com a aprenent.

HORARIS

HORARI ALUMNES PRIMER CURS
Els alumnes de primer només faran classes i els que facin DUAL, potser poden començar les pràctiques al 3r trimestre,
4 hores al matí, que continuaran tot el curs de 2n.

HORA
14:00-14:55
14:55-15:50
15:50-16:45
16:45-17:15
17:15-18:10
18:10-19:05
19:05-20:00

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

P

A

T

DIJOUS

I

DIVENDRES

HORARI ALUMNES SEGON CURS
Els alumnes de segon fan un horari diferent, perquè combinen les classes amb les pràctiques a l’empresa.

AQUEST ÉS L’HORARI DELS ALUMNES QUE FAN MODALITAT FCT
HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

14:00-14:55
MP15-Info1
Marta
MP15-Info1
Marta

14:55-15:50
15:50-16:45
16:45-17:15
17:15-18:10
18:10-19:05
19:05-20:00

MP15-Info1
Marta
P
A
T

MP15-Info1
Marta
MP15-Info1
Marta
I

AQUEST ÉS L’HORARI DELS ALUMNES QUE FAN MODALITAT DUAL
HORA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

14:00-14:55
14:55-15:50
15:50-16:45
16:45-17:15

P

A

T

I

DIVENDRES

17:15-18:10
18:10-19:05
19:05-20:00

RELACIÓ AMB L’ENTORN-XERRADES I SORTIDES
Relació amb l’entorn XERRADES I TALLERS:
Totes aquestes xerrades i tallers, estan vinculats amb el contingut d’un o diversos mòduls, que després
aprofitem i treballem a l’aula.
● Xerrades mossos d’esquadra. Els mossos d’esquadra col·laboren amb nosaltres fent unes xerrades sobre
la violència de gènere, les drogues, internet segura i les situacions de risc i prevenció de delictes als
comerços.
● Espai Municipal d’Ocupació (EMO). Aquest taller està relacionat amb la recerca de feina. Recursos per a
buscar feina i el currículum.
● Primers auxilis: L’infermera del nostre centre fa una xerrada de primers auxilis.
● EFEC (Educació financera a les escoles de Catalunya): L’institut d'estudis financers (promogut i finançat
per la Comissió Europea), ens realitza diverses xerrades de finances: com crear una empresa, com
organitzar els ingressos i despeses en la unitat familiar, diversos sistemes de finançament.
● TEMPO, taller de l’ajuntament de Girona: Cada any l’ajuntament de Girona ens fa un taller a l’institut sobre
diverses temàtiques, que després es treballen a tutoria, sobre la convivència, la integració de diversos
col·lectius a la societat, la problemàtica de les xarxes socials.
● Escola Empresa: Cada any ens envien una empresa diferent i ens explica com són els inicis d’una
empresa real i la seva trajectòria.

● Unió Europea: Un expert ens fa una xerrada sobre les institucions de la UE i oferta formativa i laboral
Europea, per informar als nostres estudiants de les oportunitats que tenen a nivell europeu.
● Agència Catalana del consum: Ens fan unes xerrades sobre protecció de dades dels consumidors i els
drets del consumidor.

Relació amb l’entorn SORTIDES:
Totes aquestes sortides també estan vinculats amb el contingut d’un o diversos mòduls, que després aprofitem i
treballem a l’aula.
● Fira de mostres: fem una sortida a la fires de mostres, per les fires de Girona, als estands.
● Empresaula: Sortida a Barcelona per a la presentació en públic del projecte d’empresaula, que fan els
nostres alumnes de FCT a l’aula. Aquesta trobada es fa conjuntament amb tots els instituts que hi
col·laboren, de tot Espanya.
● Fira de Girona-Expojove: Aquesta sortida es treballa des de tutoria, per a la continuïtat d’estudis dels
nostres alumnes.
● Temps de flors: fem una visita per Girona al Temps de flors i els alumnes fan activitats durant el recorregut,
que després es treballen a l'aula.
● Espai Gironès: durant el curs es fan diverses sortides als comerços del centre comercial Espai Gironès,
per a realitzar diverses activitats i treballs.
● Nutrició: anem amb els alumnes al CAP de Salt a fer una xerrada sobre alimentació i hàbits saludables.

SORTIDES PROFESSIONALS DEL MÒDUL
➢

Venedor/a en un comerç: És la persona que ven productes en un comerç (col·loca els
productes a la botiga i atén els clients)

➢

Caixer/a en un comerç: El caixer registra i cobra les operacions de compravenda (prepara,
embolica els productes, proporciona accions publicitàries i rep les reclamacions)

➢

Reposador/a de mercaderies: Consisteix en rebre mercaderies, reposar-les i col·locació del
producte a la botiga.

➢

Control i gestió del magatzem: La persona que realitza aquesta feina ha de controlar totes
les mercaderies que estan al magatzem (classificar les mercaderies, organitzar el mobiliari i
les zones del magatzem, recollir les entrades i les sortides de les mercaderies i fer inventari)

➢

Recepció i expedició de mercaderies: Aquestes persones s’ocupen de controlar les entrades
i sortides de les mercaderies al magatzem (comprovar que les mercaderies que han arribat al
magatzem a la zona d’entrada siguin correctes i les comandes dels clients, preparar-les i
portar-les a la zona de recollida dels camions que les venen a buscar)

➢

Gerent en un petit comerç: El gerent de la botiga és el cap o responsable de secció i
s’encarrega de diverses tasques, com la gestió del personal, control dels inventaris, gestió de
la imatge de la botiga, manteniment de la botiga i compliment dels objectius establerts.

➢

Departament Comercial: Les funcions del departament comercial són analitzar el mercat,
dissenyar les estratègies de màrqueting, organitzar les vendes i també es pot treballar de
representant comercial.

➢

Televenedor/a (per telèfon): Aquesta feina és per empreses que realitzen venda a distància,
per telèfon (fer trucades per vendre els productes de l'empresa i rebre trucades d’atenció al
client per a facilitar-los informació o rebre reclamacions i queixes).

➢

Venda on-line: Gestionar totes les vendes d’una empresa a través de la seva pàgina web i
botiga virtual, execució del pla de màrqueting i la comunicació de la web.

➢

Informació i atenció al client: Hi han empreses grans que necessiten contractar persones que
realitzin tasques telefòniques per a facilitar informació als clients que ho necessitin i per rebre
les reclamacions i queixes que hi puguin haver.

➢

Negoci propi: També podeu obrir el vostre propi negoci i treballar-hi realitzant totes les

tasques explicades abans o controlar i gestionar l’empresa amb treballadors contractats.

