Les sortides professionals:

Vies d’accés:

Acabat el cicle, si et fa ganes incorporar-te al
mercat laboral, els teus estudis han anat
encaminats a formar-te com a:

 Amb el Títol d’ESO.



Comerciant de tenda.

 Amb el Títol de Tècnic.



Gerent de petit comerç.

 Haver superat el 2n curs de BUP.



Tècnic en gestió d’estocs i magatzem.

 Haver superat el 2n curs de REM.



Responsable de recepció / expedició de
mercaderies.



Tècnic/a en logística de magatzems.



Representant comercial.



Venda a Distància (Call – Centre).



Servei de RRHH: Informació/ atenció al
client.



Administrador/a de continguts on-line.

 Amb el Títol de Tècnic Auxiliar.

 Haver superat els ensenyaments d’Arts
aplicades i oficis artístics.

 Haver superat altres estudis declarats
equivalents.

 Haver superat els Mòduls Obligatoris de
PQPI o FPB.

 Haver superat les proves d’accés a CFGM.

Contacta amb nosaltres:

Si vols continuar estudiant:
Acabat el cicle, sempre pots optar per:



Realitzar un CFGS.



Un altre CFGM amb la possibilitat d’establir
convalidacions de mòduls professionals.



El Batxillerat en qualsevol de les seves
opcions i/o modalitats.

Avinguda Verge del Toro, 92
07730 Alaior
www.iesjosepmiquelguardia.org
Telefon: 971 37 27 44
Fax: 971 37 27 58
Emailc: iesjosepmiquelguardia@educaib.eu

CFGM Tècnic
en Activitats
comercials

Els mòduls:

Les competències professionals:

L’organització dels mòduls professionals es distribueix
en dos cursos escolars i la seva distribució és la
següent:

Les competències professionals que s’assoleixen en

Primer curs:



finalitzar aquesta etapa són:
Realitzar la venda de productes i/o serveis a



Dinamització del punt de venda (160 h)

través



Gestió de compres (90 h)

comercialització.



Processos de venda (160 h)



Anglès (160h)



Aplicacions informàtiques per al comerç (140 h)

executar les accions del servei d’atenció al

El CFGM en Activitats Comercials consta de 2000 hores



Màrqueting en l’activitat comercial (160)

client/consumidor/usuari.

de formació, en dos cursos acadèmics. En el darrer curs



Formació i orientació laboral (90 h)

El cicle:





es realitzen les FCT (pràctiques a empresa), amb una
durada de 400 hores.

dels

diferents

canals

de

Realitzar les operacions auxiliars de venda i

Impulsar i gestionar un petit comerç de
qualitat.

Segon curs:




Gestió d’un petit comerç (180 h)

Altres qüestions a valorar positivament són el fet que



Serveis d’atenció comercial (80 h)

les classes es facin en horari de matí, la disponibilitat



Tècniques de magatzem (130 h)

del servei públic de transport tot just a les portes del



Venda tècnica (130 h)



Comerç electrònic (120 h)

del petit comerç i saber gestionar i coordinar



Formació en centres de treball (400 h)

les operacions del magatzem.

centre o que per les sortides professionals que tenen
aquests estudis la demanda de treball relacionada és

venda d’un petit comerç.




il·limitada.

La normativa de referència:

Animar l’espai interior i l’aparador del punt de

Garantir la capacitat de resposta i proveïment

Realitzar la venda i difusió de productes
immobiliaris a través de diferents canals de
comercialització.



Reial decret 1688/2011, de 18 de novembre, pel
qual s'estableix el títol de Tècnic en Activitats
Comercials i es fixen els seus ensenyaments
mínims.



Ordre ECD/73/2013, de 23 de gener, per la qual
s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau
mitjà corresponent al títol de Tècnic en Activitats
Comercials.

