
Si vols continuar estudiant: 

 Podràs accedir als CFGM. 

 L’alumnat que finalitzi els seus estudis sense 

haver obtingut el títol professional bàsic 

rebran la certificació acadèmica dels mòduls 

professionals superats, que tindrà efectes 

acadèmics i d'acreditació parcial acumulable 

de les competències professionals 

adquirides en relació amb el SNQFP. 

 El títol professional bàsic tindrà els mateixos 

efectes laborals que el títol de Graduat en 

ESO per a l'accés a ocupacions públiques i 

privats. 

FPB en 

Serveis 

comercials 

Les sortides professionals: 

Acabat el cicle, si et fa ganes incorporar-te al 
mercat laboral, pots fer-ho com: 

 Auxiliar de dependent de comerç. 

 Auxiliar d’animació del punt de venda. 

 Auxiliar de vendes  i de promoció de vendes. 

 Empleat de reposició. 

 Operador de cobrament o caixer. 

 Operari de comandes i logística. 

 Auxiliar de recepció i expedició. 

 Operari de logística. 

 Auxiliar d’informació. 

Vies d’accés: 

Podran accedir a aquests ensenyaments 

l’alumnat que compleixin simultàniament els 

següents requisits: 

 Tenir complits quinze anys, o complir-los 

abans del 31 de desembre i no superar 

els disset anys d'edat al moment de 

l'accés ni durant l'any natural de l’inici 

del curs. 

 Haver cursat el primer cicle d'ESO o, 

excepcionalment, haver cursat el segon 

curs d'ESO. 

 Haver estat proposat per l'equip docent 

als pares, mares o tutors legals per a la 

incorporació a un cicle de FPB. 

Contacta amb nosaltres: 

Avinguda Verge del Toro, 92 

07730 Alaior 

www.iesjosepmiquelguardia.org 

Tele fon: 971 37 27 44 

Fax: 971 37 27 58 

Email: iesjosepmiquelguardia@educaib.eu 



La competència general: 

Les competències generals associades al títol són: 

  Realitzar operacions auxiliars de comercialització 

i «marxandatge». 

 Realitzar operacions de magatzematge de 

productes i mercaderies. 

 Realitzar operacions de tractament de dades 

relacionades, seguint protocols establerts, criteris 

comercials i d'imatge. 

 Operar amb la qualitat indicada. 

 Observar i complir les normes de prevenció de 

riscos laborals i protecció mediambiental 

corresponents. 

  Comunicar-se de forma oral i escrita en llengua 

castellana i, si escau, en la llengua cooficial pròpia 

així com en alguna llengua estrangera. 

Els mòduls: 

Els mòduls es distribueix en dos cursos escolars i la 
seva distribució és la següent: 
 
Primer curs: 

 Tractament informàtic de dades (255 h) 

 Tècniques bàsiques de marxandatge (195) 

 Operacions auxiliars d’emmagatzematge (130 h) 

 Ciències aplicades I (160) 

 Comunicació i societat I (160) 
  
Segon curs: 

 Aplicacions bàsiques d’ofimàtica (220 h) 

 Atenció al client (65 h) 

 Preparació de comandes i venda de productes 
(110) 

 Ciències aplicades II (160 h) 

 Comunicació i societat II (190 h) 

 Formació en centres de treball (240 h) 
 

La normativa de referència: 

 Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual 
es regulen aspectes específics de la Formació 
Professional Bàsica dels ensenyaments de 
formació professional del sistema educatiu, 
s'aproven catorze títols professionals bàsics, es 
fixen els seus currículums bàsics i es modifica el 
Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre 
expedició de títols acadèmics i professionals 
corresponents als ensenyaments establerts en la 
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. 

 

 Ordre ECD/1030/2014, d'11 de juny, per la qual 
s'estableixen les condicions d'implantació de la 
Formació Professional Bàsica i el currículum de 
catorze cicles formatius d'aquests ensenyaments 
en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, 
Cultura i Esport. 

El cicle: 

La Formació Professional Bàsica en Serveis Comercials 

consta de 2000 hores de formació (1760 hores de 

formació a l’institut i 240 hores de formació en centres 

de treball). Es completa en dos cursos acadèmics. 

Les classes es fan en horari de matí. Cal valorar 

positivament el fet que existeix la possibilitat de 

continuar els estudis en la mateixa branca de formació 

professional en el propi centre (CFGM en Activitats 

Comercials).  


