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El teu futur també depèn de nosaltres!

FAMÍLIA 
PROFESSIONAL 

CURSOS HORARI 
DEL CURS

Comerç i Màrqueting 2 cursos acadèmics
inclou pràctiques en empresa

1r Matins i 2n Tardes,
de dilluns a divendres

Tècnic/a en 
Activitats Comercials

TITULACIÓ
OBTINGUDA

“El comerç tira de l'ocupació i crea 71.400 llocs de treball”
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PER QUÈ A STUCOM ?

ALUMNES
Helena Fornier
Després  de dos anys a Stucom, he pogut 
desenvolupar habilitats relacionades amb el 
treball en equip, comunicació, creativitat, 
confiança i d’altres. A més a més m’he pogut 
formar a l'àmbit que més m'agrada. Ara 
segueixo el meu procés d'aprenentatge a 
grau superior

Formació professional amb l'objectiu principal de la inserció 
laboral. Els alumnes realitzen una estada de pràctiques dins 
d’empreses del sector de referència.

Projecte de simulació d'un establiment comercial amb l'objectiu 
de posar en pràctica el contingut teòric.

Botiga virtual i treball amb CRM i Software real.

Visites a empreses del sector amb l'objectiu de conèixer les 
últimes tendències al punt de venda.

Dinàmiques grupals i pràctiques simulades per fer l’aprenentatge 
més significatiu.

Anglès durant els dos anys.

Programes de mobilitat: Beca Erasmus +

SORTIDES PROFESSIONALS 

Venedor tècnic.

Representant comercial.

Cap de magatzem/logístic.

Tècnic/a d’informació /
Atenció al client.

Gerent de petit comerç.

Aula taller de simulació
d'un establiment comercial

1r curs

2n curs

Classe

ClasseEmpresa (FCT/Dual*)

TARDA (15:00-19:25)MATÍ (8:00-14:15)

* Opció Dual:
remuneració econòmica; 1043h a l’empresa; fins a 2h diàries menys de classe

ESTUDIS

ADAPTATS

FP DUAL



SERVEIS D’ATENCIÓ COMERCIAL
UF1: Atenció presencial i telefònica al client.
UF2: Atenció per escrit al client.
UF3: Serveis al consumidor i gestió de la relació amb clients (CRM).
UF4: Serveis d’atenció comercial (en anglès).

MÒDULS PROFESSIONALS I UNITATS FORMATIVES RECURSOS

PLA D’ESTUDIS
Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Activitats Comercials

MÒDUL

01
DINAMITZACIÓ DEL PUNT DE VENDA
UF1: Organització de l’espai comercial i gestió de l’àrea expositiva.
UF2: Aparadorisme: muntatge i manteniment.
UF3: Accions promocionals en el punt de venda.
UF4: Personal Shopper, Assessorament i imatge personal aplicada
         a la venda.

MÒDUL

02
GESTIÓ DE COMPRES
UF1: Aprovisionament.
UF2: Procés de compres i seguiment.

MÒDUL

03
GESTIÓ D’UN PETIT COMERÇ
UF1: Emprenedoria i creació d’un petit comerç.
UF2: Gestió econòmica d’un petit comerç.
UF3: Procés administratiu, comptable i fiscal.

MÒDUL

05

MÒDUL

11
MÀRQUETING EN L’ACTIVITAT COMERCIAL
UF1: Màrqueting i recerca d’informació.
UF2: Polítiques comercials i pla de màrqueting.

MÒDUL

12
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
UF1: Incorporació al treball.
UF2: Prevenció de riscos laborals (en anglès).

Centre Homologat i Concertat per la
Generalitat de Catalunya

MÒDUL

04
PROCESSOS DE VENDA
UF1: Venda al consumidor final.
UF2: Venda a intermediaris, empreses i organitzacions.
UF3: Terminal punt de venda (TPV) i altres eines de gestió de venda.

MÒDUL

14
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

MÒDUL

07
VENDA TÈCNICA
UF1: Venda de serveis.
UF2: Venda de productes comercials.
UF3: Venda de productes industrials, del sector primari i immobiliaris.
UF4: Telemàrqueting.
UF5: Venda tècnica (en anglès).

MÒDUL

08
ANGLÈS
UF1: Anglès tècnic.

MÒDUL

10
COMERÇ ELECTRÒNIC
UF1: Gestió de la web i la botiga virtual.
UF2: Execució del pla de màrqueting digital.
UF3: Comunicació empresarial en l’entorn digital.

MÒDUL

09
APLICACIONS INFORMÀTIQUES PEL COMERÇ
UF1: Tecnologies digitals i eines d’internet per l’empresa.
UF2: Edició digital de material publicitari.
UF3: Gestió de bases de dades i fulls de càlcul.

MÒDUL

06
TÈCNIQUES DE MAGATZEM
UF1: Organització i seguretat del magatzem.
UF2: Recepció de mercaderies.
UF3:  Expedició de mercaderies.
UF4: Inventari i gestió d’estocs.

MÒDUL

13
SÍNTESI D’ACTIVITATS COMERCIALS
UF1: Síntesi d’activitats comercials.

ER-0470/2003

Adaptar les noves tendències de consum i les noves 
tecnologies al punt de venda per aportar al client noves 
experiències de compra.

Garantir l'aprovisionament del petit negoci per mantenir el 
nivell de servei que requereix l'atenció a la demanda dels 
clients o consumidors.

Identificar les variables econòmiques i comercials que condi-
cionen l'activitat, la dimensió, la situació i l'organització funcional 
d'un establiment comercial.

Realitzar la venda de productes i / o servei fent servir 
les tècniques de venda adequades a la tipologia del 
client.

Executar els plans d'atenció al client per que garanteixi 
el nivell de satisfacció dels clients, consumidors o 
usuaris.

Identificar els mètodes d'emmagatzematge dels producte, 
així com assignar els recursos humans i materials 
necessaris en l'organització del magatzem.

Realitzar vendes especialitzades de productes i/o serveis, 
adaptant l'argumentari de vendes a les característiques 
peculiars de cada cas.

L'objectiu principal d'aquest mòdul és que l'alumne obtingui un 
bon nivell d'anglès propi de l'àmbit comercial.

Ofimàtica i tractament de la imatge: Microsoft Office, 
Photoshop i Illustrator.

Realitzar accions de comerç electrònic, mantenint la 
pàgina web de l'empresa i els sistemes socials de 
comunicació a través d’Internet.

Executar les accions de màrqueting definides per 
l'organització comercial en el pla de màrqueting.

Proporcionar a l'alumne els coneixements necessaris que 
li permetin la seva incorporació al mercat de treball.

Aplicant tots els coneixements adquirits en els diferents 
crèdits, els alumnes elaboraran un pla per el disseny d'un 
establiment comercial.

Desenvolupar en un entorn real, empresa o entitat, la 
formació assolida al centre educatiu.




