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FAMÍLIA PROFESIONAL Comercio y Màrqueting 

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR Gestió de vendes i espais comercials 
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0623 

Denominació GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE L'EMPRESA 

Dedicació 
horària 

 Total: 192 hores. 

Contingut 

 Recopilació d'informació sobre les iniciatives emprenedores i oportunitats 
de creació d'empreses. 

 Establiment de la forma jurídica d'una empresa. 

 Organització dels tràmits per a l'obtenció de recursos financers. 

 Gestió del procés comptable i fiscal de les empreses. 

 Determinació de la rendibilitat de les inversions. 

0930 

Denominació POLÍTIQUES DE MÀRQUETING 

Dedicació 
horària 

 Total: 192 hores. 

Contingut 

 Avaluació de les oportunitats de mercat d'una empresa. 

 Definició de la política de producte o servei. 

 Definició de la política de preus. 

 Selecció de la forma i canal de distribució. 

 Selecció de les accions de comunicació. 

 Elaboració del pla de màrqueting i seguiment. 

 Control de les polítiques i accions del pla de màrqueting. 

0931 

Denominació MÀRQUETING DIGITAL 

Dedicació 
horària 

 Total: 160 hores. 

Contingut 
 Construcció de pàgines web i disseny del pla de màrqueting digital. 

Aquest mòdul s'imparteix en anglés. 

1010 

Denominació INVESTIGACIÓ COMERCIAL 

Dedicació 
horària 

 128 hores. 

Contingut 
 Anàlisi de les variables del mercat en l'entorn de l'empresa. 

 Configuració d'un sistema d'informació de màrqueting (SIM). 

 Elaboració del pla d'investigació comercial. 

0179 

Denominació ANGLÈS 

Dedicació 
horària 

 3h/setmana 

  Total: 96 hores. 

Contingut 
 Anglès específic per al comerç internacional (nivell B1) 

 https://goo.gl/d4D3yb  

0933 

Denominació FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 

Dedicació 
horària 

 Total: 96 hores. 

Contingut 

 Recerca activa de treball. 

 Contractes de treball. 

 Rebut de salaris. 

 Seguretat social. 

 Prevenció de riscos laborals. 

 

https://goo.gl/d4D3yb
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FAMÍLIA PROFESIONAL Comercio y Màrqueting 

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR Gestió de vendes i espais comercials 
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0625 

Denominació LOGÍSTICA D'EMMAGATZEMATGE 

Dedicació 
horària 

 Total: 120 hores 

Contingut 

 Aplicació de la normativa específica d'emmagatzematge. 

 Organització del procés d'emmagatzematge. 

 Confecció i control del pressupost de magatzem. 

 Gestió d'estocs. 

 Gestió de les operacions subjectes a la logística inversa. 

0626 

Denominació LOGÍSTICA D'APROVISIONAMENT 

Dedicació 
horària 

 Total: 100 hores 

Contingut 

 Determinació de les necessitats de materials. 

 Elaboració de programes d'aprovisionament. 

 Mètodes de gestió d'estocs. 

 Cost del risc d'inventari. 

 Selecció, seguiment i avaluació de proveïdors. 

 Cost logístic, cost financer i cost de qualitat. 

0926 

Denominació APARADORISME I DISSENY D'ESPAIS COMERCIALS 

Dedicació 
horària 

 Total: 80 hores. 

Contingut 

 Aquest mòdul s'imparteix en anglès. 

 Disseny, distribució i organització d'un espai comercial. 

 Selecció d'elements interiors i exteriors que determinen la implantació. 

 Elaboració de projectes d'implantació d'espais comercials. 

 Criteris i composició i muntatge d'escaparates. 

0927 

Denominació GESTIÓ DE PRODUCTES I PROMOCIONS EN EL PUNT DE VENDA 

Dedicació 
horària 

 Total: 80 hores. 

Contingut 

 Dimensió de l'assortiment de productes. 

 Procediment d'implantació de l'assortiment de productes i/o serveis en 
els lineals. 

 Rendibilitat de la implantació de l'assortiment. 

 Disseny i implantació d'accions promocionals. 

0928 

Denominació ORGANITZACIÓ D'EQUIPS DE VENDES 

Dedicació 
horària 

 Total: 80 hores. 

Contingut 

 Estructura organitzativa i tamany de l'equip de vendes. 

 Característiques de l'equip comercial i selecció del venedors. 

 Planificació i assignació dels objectius de venda als membres de l'equip 
comercial. 

 Definició dels plans deformació, perfeccionament i reciclatge d'equips 
comercials. 
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FAMÍLIA PROFESIONAL Comercio y Màrqueting 

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR Gestió de vendes i espais comercials 
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0929. 

Denominació TÈCNIQUES DE VENDA I NEGOCIACIÓ 

Dedicació 
horària 

 Total: 100 hores. 

Contingut 

 Informació necessària per a la definició d'estratègies comercials i 
elaboració del pla de vendes. 

 Identificació de noves oportunitats de negoci a partir de l'anàlisi de la 
informació comercial. 

 Elaboració de pla i l'argumentari de vendes. 

 Gestió de la informació necessària per a garantir la disponibilitat de 
productes i la capacitat de prestació del servei. 

 Procés de negociació comercial, disseny i condicions i elaboració del 
contracte comercial. 

CV0004 

Denominació ANGLÈS 

Dedicació 
horària 

 Total: 40 hores. 

Contingut 
 Anglès específic per al comerç internacional (nivell B1) 

 https://goo.gl/d4D3yb  

0932 

Denominació PROJECTE DE GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS 

Dedicació 
horària 

 Total: 40 hores 

Contingut   

0934 

Denominació FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 

Dedicació 
horària 

 Total: 400 hores. 

Contingut   

 
 

 En aquest cicle es poden cursar els mòduls de primer i segon curs indistintament. 

 Quines ocupacions pots exercir? 

- Cap de vendes. 

- Representant comercial. 

- Agent comercial. 

- Encarregat de tenda. 

- Encarregat de secció d'un comerç. 

- Venedor tècnic. 

- Coordinador de comercials. 

- Supervisor de telemàrqueting. 

- Encarregat del marxandatge. 

- Aparadorista comercial. 

- Dissenyador d'espais comercials. 

- Responsable de promocions punt de venda. 

- Especialista en implantació d'espais comercials. 

https://goo.gl/d4D3yb

