
FAMÍLIA PROFESSIONAL 

Comerç i Màrqueting

DURADA 

Dos cursos acadèmics
2.000 hores 

(inclou pràctiques)

HORARIS

1r curs: matins
2n curs: tardes

TITULACIÓ OBTINGUDA
Tècnic/a 

d’Activitats Comercials

CICLE FORMATIU 
DE GRAU MITJÀ

TITULACIÓ OFICIAL | ADAPTADA A FP DUAL

El cicle formatiu de grau mitjà d’Activitats Comercials potencia el coneixement específic, amb la finalitat 
de capacitar professionalment els/les estudiants per a tot tipus de feines relacionades amb l’activitat 
comercial. Aquest cicle proporciona els coneixements i les habilitats imprescindibles per a realitzar 
tasques professionals com ara l’atenció al client, gestió de compra, els processos de venda i la gestió 
d’un petit comerç, en qualitat de treballadors/es autònoms/es o dins el context d’un establiment 
comercial. La nostra metodologia pràctica amb professorat conformat per professionals en actiu 
permet donar una visió 360 graus a l’alumnat i preparar-lo per al món laboral des del primer dia. 

ACTIVITATS 
COMERCIALS



ACTIVITATS COMERCIALS
Formació Professional - CFGM

50 ANYS FORMANT ELS TALENTS DEL FUTUR 
QUI SOM

Vies d’accés
· Graduats en ESO
· Tècnic/a Auxiliar (FP 1r grau)
· Prova d’accés a CFGM +17

Sortides professionals
· Venedor/a tècnic/a
· Representant comercial
· Promotor/a de vendes
· Agent de vendes
· Tècnic/a d’informació i atenció al/a client/a
· Cap de magatzem
· Televenedor/a
· Tècnic/a en logística de magatzems

Sortides acadèmiques
· Altres cicles formatius 
  de grau mitjà
· Cicles formatius 
  de grau superior 
· Batxillerats

Comerç electrònic 

Tècniques de magatzem 

Aplicacions informàtiques comercials

Amb més de 50 anys d’història, el Grup Stucom és una institució educativa de referència a Barcelona, 
que té per objectiu preparar professionals d’alt nivell desenvolupant les seves capacitats intel·lectuals, 
emocionals i pràctiques. Som pioners per les nostres instal·lacions i mitjans d’avantguarda, pel nostre 
expert professorat i pel tracte individualitzat envers els estudiants i les famílies. Impulsem el talent 
individual, amb una formació en valors i aplicant una metodologia humanista i propera alhora que holística.
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Serveis d’atenció comercial 

Processos de venda 

Formació en centres de treball 

Anglès tècnic

Gestió d’un petit comerç 

Gestió de compres 
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Dinamització del punt de venda 

Mòdul Mòdul1r curs 2n curs

Alguns dels nostres col·laboradors de pràctiques: #StucomÉsDemà 
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Síntesi d’activitats comercials 

Venda tècnica 

Màrqueting en l’activitat comercial 

Formació i orientació laboral 

www.stucom.com

twitter.com/stucom

facebook.com/stucombarcelona

instagram.com/stucom

head
heart

hands

linkedin.com/school/stucombcn

CENTRE PELAI
933015696
C/Pelai, 8 08001 Barcelona

CENTRE CÒRSEGA
933218377
C/Còrsega, 409 08037 Barcelona

Centre homologat i concertat per: 


