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PRESENTACIÓ DE MÒDUL  

 
Número i nom del mòdul professional  

 
M1-DINAMITZACIÓ DEL PUNT DE VENDA 
 
 
Cicle Formatiu 

 
ACTIVITATS COMERCIALS 
 
 
Curs 

 
PRIMER 
 
 
Durada 

 
165 HORES 
 
 
Grau 

 
MITJÀ 
 
UNITATS FORMATIVES 

 

MP1: DINAMITZACIÓ DEL PUNT DE VENDA (165 h + 33 hlld)* 

Unitats Formatives H mín. + D + HLLD Data inici Data fi 

UF1 Organització de l’espai 
comercial i gestió de l’àrea expositiva

22 + 11 + 17 12/09/2020 
13/05/2021 G1 
18/05/2021 G2 

UF2 Aparadorisme: muntatge i 
manteniment 

55 + 11 + 0 1/10/2020 
13/05/2021 G1 
18/05/2021 G2 

UF3 Accions promocionals en el punt 
de venda 

22 + 11 + 16 10/12/2020 
13/05/2021 G1 
18/05/2021 G2 

*L’alumnat que realitzi aquest mòdul en Dual la data de fi de cada UF serà el següent curs i 
finalitzaran l’assistència a classe el dia 5 de març del 2021. 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

 
6. Realitzar activitats d’animació del punt de venda en establiments dedicats a la comercialització de 
productes i/o serveis, aplicant tècniques de merchandising, d’acord amb els objectius establerts en el 
pla de comercialització de l’empresa.  
13. Adaptar-se a les noves situacions laborals originades pels canvis tecnològics i organitzatius en els 
processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos existents per 
l’aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació.  
14. Actuar amb responsabilitat i autonomia en l’àmbit de la seva competència, organitzant i 
desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l’entorn 
de treball.  
15. Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes 
que les provoquen, dintre l’àmbit de la seva competència i autonomia.  
16. Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i competència de les diferents persones que 
intervenen en l’àmbit del seu treball.  
17. Aplicar protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el 
procés productiu, per evitar danys a les persones i a l’entorn laboral i ambiental.  
18. Aplicar procediments de qualitat, d’accessibilitat universal i de “disseny per a tothom” en les 
activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis  
. 
 

 
METODOLOGIA 

 

 Principis d'aprenentatge emprats: Constructivisme, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge 
observacional. 

 L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
 Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels continguts a treballar i 

dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 
 El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional corresponent. 

Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, llibre de text, apunts, 
exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

 En cada UF hi hauran plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de treballar 
l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes 
o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus d’activitats: individuals i en grup. 

 Resolució de casos pràctics. 
 Supervisió i atenció personalitzada que el professorat té reservat per atendre i resoldre dubtes als 

alumnes. 

 Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a l’alumnat, 
especialment amb NESE. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 
L’avaluació consistirà en exercicis pràctics i diverses proves escrites, on s’avaluarà els coneixements 
teòrics i pràctics de l’alumnat. Caldrà l’assistència a classe i la bona predisposició de l’alumnat i 
l’execució de les tasques encomanades per part del professorat en el temps indicat. 
 
Per tal d’avaluar l’assoliment de les capacitats d’aprenentatge de la UF es realitzaran: 

- Exercicis pràctiques i diverses proves escrites, per tal d’avaluar els coneixements teòrics i 
pràctics de l’alumnat. El professorat tindrà també les seves graelles d’observació, on anirà 
prenen notes del desenvolupament habitual de les activitats per part del grup classe, ja sigui 
de forma individual o colꞏlectiva. Les rúbriques, individuals i grupals també s’utilitzaran com a 
eina d’avaluació, dossiers amb exercicis donats pel professorat, exposicions orals individuals 
o en grup, realització de jocs amb temàtiques de la matèria exposada i exàmens o 
qüestionaris al Moodle. 

 
Per a la superació del mòdul en 1a convocatòria es consideren requisits necessaris: 

 La realització de les diferents proves o exàmens. 
Per a cada Unitat Formativa es valorarà per una part els exàmens que es facin al llarg 
d’aquesta i per una altra part els treballs. 
- Per a poder aprovar l’alumnat: 

a) S’ha d’haver presentat a tots els exàmens realitzats i obtenir com a mínim una nota 
de 4 en cadascun dels exàmens per poder fer la nota mitjana d’aquesta part. 
No es repetirà cap examen a menys que l’alumne justifiqui la falta per estar ingressat 
en un hospital, per la mort d’un familiar de primer o segon grau o altres justificants 
oficials. 
b) Ha d’haver realitzat els treballs exigits pel professorat, tenint en compte que la 
copia o la no presentació d’un treball en la data establerta serà avaluat amb un zero. 
La nota mitjana de tots els treballs ha de ser com a mínim de 4 per poder calcular la 
ponderació entre la nota d’exàmens i de treballs. 

 La presentació de tots els treballs solꞏlicitats amb el mínim de requisits exigits i en els terminis 
senyalats. 

 Algunes activitats s’hauran de presentar oralment davant del grup, ja sigui de forma individual 
o en grup. 

 La presentació dels treballs digitals es farà a través del Moodle. Els treballs no digitals es 
lliuraran en la data establerta i romandran custodiats al centre. 

 L'assistència és obligatòria, havent d'assistir a un mínim del 90 % de les hores lectives de 
cada UF per tal de no perdre el dret a l'avaluació d'aquesta unitat. Aquest percentatge serà 
aplicable al nombre d’hores que l’alumnat ha de fer al centre educatiu, i aquest mateix 
percentatge s’aplicarà a les hores que l’alumnat ha d’assistir a l’empresa en modalitat DUAL. 

 La participació a les sessions en streaming s'han de fer amb la càmera activada per poder fer 
el control d'assistència". 

 L’assistència a les diferents activitats considerades obligatòries.  
 En tot cas, per a superar el mòdul serà condició indispensable que l’alumne mostri posseir 

unes habilitats, actituds i capacitats d’acció en relació als continguts que són adequats per a 
les diferents funcions del Mòdul professional de Dinamització del punt de venda. 
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 La superació de totes les unitats formatives, amb una nota com a mínim de 5. 
 

QMP= 0,3*QUF1+0,4*QUF2+0,3*QUF3 

 

 
AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP EN 2a CONVOCATÒRIA 
 
L’alumnat que es presenti en 2a convocatòria per poder fer l’examen, haurà de lliurar un 
dossier/pràctiques/projecte l’última setmana del mes de maig amb les activitats referents a la UF 
pendent en primera convocatòria. Aquest dossier/pràctiques/projecte estarà disponible al Moodle. 
Per poder-se presentar a l’examen de la 2a convocatòria l’alumnat haurà de lliurar el 
dossier/pràctiques/projecte en els terminis indicats. 
 

Dossier/pràctiques/projecte Prova escrita
40% 60% 

 
La nota mínima de presentació del dossier ha de ser de 5 i la prova escrita també ha de ser com a 
mínim de 5 per poder fer el percentatge per la nota de la 2a. convocatòria. 
 

 

 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA 

 
 
- Sortides, visites a empreses, superfícies comercials, botigues i xerrades d’experts, en la mesura 

que sigui possible. 
- Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 

 
Bibliografia bàsica: 

 
- Llibres de consulta sobre activitats comercials, aparadorisme i marxandatge . 
- Llibre de text: “Dinamització del punt de venda” Editorial Mc Graw Hill.2014.  
- Utilització del Moodle del centre. (Altres apunts penjats pel professorat). 
- Llibres, revistes especialitzades, articles web de l’àmbit del comerç, etc.  
- Consulta i visualització de vídeos. 
- Utilització d’Internet per buscar informació de la UF i d’altres assumptes necessaris per tal 

desenvolupar alguna activitat o treball. 
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL  

 
Número i nom del mòdul professional  

 
M2- GESTIÓ DE COMPRES 
 
 
Cicle Formatiu 

 
ACTIVITATS COMERCIALS 
 
 
Curs 

 
SEGON 
 
 
Durada 

 
99 HORES 
 
 
Grau 

 
MITJÀ 
 
 
UNITATS FORMATIVES 

 

MP2: GESTIÓ DE COMPRES (99 h + 0hlld)* 

Unitats Formatives H mín. + D + HLLD Data inici Data fi 

UF1 Aprovisionament 33 + 0 + 0 
14/09/2020 
15/09/2020 

23/11/2020 G1 
24/11/2020 G2 

UF2 Procés de compres i seguiment 44 + 22 + 0 
30/11/2020 
01/12/2020 

17/05/2021 G1 
18/05/2021 G2 

*L’alumnat que realitzi aquest mòdul en Dual finalitzaran l’assistència a classe el dia 22 de 
març de 2021 el GRUP 1 i el 23 de març de 2021 el GRUP 2. 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

 

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

- Adaptar-se a les noves situacions laborals originades pels canvis tecnològics i organitzatius 
en els processos productius, actualitzant els coneixements, utilitzant els recursos existents 
per a l'aprenentatge al llarg de la vida, i les tecnologies de la informació i la comunicació. 

- Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i 
desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en 
l'entorn de treball. 
 

 
METODOLOGIA 

 

 Principis d'aprenentatge emprats: Constructivisme, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge 
observacional. 

 L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
 Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels continguts a treballar i 

dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 
 El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional corresponent. 

Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, llibre de text, apunts, 
exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

 En cada UF hi hauran plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de treballar 
l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes 
o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus d’activitats: individuals i en grup. 

 Resolució de casos pràctics. 
 Supervisió i atenció personalitzada que el professorat té reservat per atendre i resoldre dubtes als 

alumnes. 

 Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a l’alumnat, 
especialment amb NESE. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 
L’avaluació consistirà en exercicis pràctics i diverses proves escrites, on s’avaluarà els coneixements 
teòrics i pràctics de l’alumnat. Caldrà l’assistència a classe i la bona predisposició de l’alumnat i 
l’execució de les tasques encomanades per part del professorat en el temps indicat. 
 
Per tal d’avaluar l’assoliment de les capacitats d’aprenentatge de la UF es realitzaran: 

- Exercicis pràctiques i diverses proves escrites, per tal d’avaluar els coneixements teòrics i 
pràctics de l’alumnat. El professorat tindrà també les seves graelles d’observació, on anirà 
prenen notes del desenvolupament habitual de les activitats per part del grup classe, ja sigui 
de forma individual o colꞏlectiva. Les rúbriques, individuals i grupals també s’utilitzaran com a 
eina d’avaluació, dossiers amb exercicis donats pel professorat, exposicions orals individuals 
o en grup, realització de jocs amb temàtiques de la matèria exposada i exàmens o 
qüestionaris al Moodle. 

 
Per a la superació del mòdul en 1a convocatòria es consideren requisits necessaris: 

 La realització de les diferents proves o exàmens. 
Per a cada Unitat Formativa es valorarà per una part els exàmens que es facin al llarg 
d’aquesta i per una altra part els treballs. 
- Per a poder aprovar l’alumnat: 

a) S’ha d’haver presentat a tots els exàmens realitzats i obtenir com a mínim una nota 
de 4 en cadascun dels exàmens per poder fer la nota mitjana d’aquesta part. 
No es repetirà cap examen a menys que l’alumne justifiqui la falta per estar ingressat 
en un hospital, per la mort d’un familiar de primer o segon grau o altres justificants 
oficials. 
b) Ha d’haver realitzar els treballs exigits pel professorat, tenint en compte que la 
copia o la no presentació d’un treball en la data establerta serà avaluat amb un zero. 
La nota mitjana de tots els treballs ha de ser com a mínim de 4 per poder calcular la 
ponderació entre la nota d’exàmens i de treballs. 

 La presentació de tots els treballs solꞏlicitats amb el mínim de requisits exigits i en els terminis 
senyalats. 

 Algunes activitats s’hauran de presentar oralment davant del grup, ja sigui de forma individual 
o en grup. 

 La presentació dels treballs digitals es farà a través del Moodle. Els treballs no digitals es 
lliuraran en la data establerta i romandran custodiats al centre. 

 L'assistència és obligatòria, havent d'assistir a un mínim del 90 % de les hores lectives de 
cada UF per tal de no perdre el dret a l'avaluació d'aquesta unitat. Aquest percentatge serà 
aplicable al nombre d’hores que l’alumnat ha de fer al centre educatiu, i aquest mateix 
percentatge s’aplicarà a les hores que l’alumnat ha d’assistir a l’empresa en modalitat DUAL. 
La participació a les sessions en streaming s'han de fer amb la càmera activada per poder fer 
el control d'"assistència". 

 L’assistència a les diferents activitats considerades obligatòries.  
 En tot cas, per a superar el mòdul serà condició indispensable que l’alumne mostri posseir 

unes habilitats, actituds i capacitats d’acció en relació als continguts que són adequats per a 
les diferents funcions del Mòdul professional de Gestió de compres. 
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 La superació de totes les unitats formatives, en una nota com a mínim de 5. 
 

QMP= 0,33*QUF1+0,67*QUF2 

 
AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP EN 2a CONVOCATÒRIA 

 L’alumnat que hagi suspès alguna UF haurà de fer una prova escrita on s’avaluaran  els 
coneixements teòrics i pràctics. 

 Per aprovar aquesta UF la nota mínima de l’examen ha de ser un 5. 
 

 
 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA 

 
 
- Sortides, visites a empreses, superfícies comercials, botigues i xerrades d’experts, en la mesura 

que sigui possible. 
- Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 

 
Bibliografia bàsica: 

 
- Llibres de consulta sobre la gestió de compres:  

o Gestión de compras. Mc Graw Hill. 2014 
o Gestión de compres , Editex, 2016 

- Utilització del Moodle del centre. (Altres apunts penjats pel professorat). 
- Llibres, revistes especialitzades, legislació, etc.  
- Consulta i visualització de vídeos. 
- Utilització d’Internet per buscar informació de la UF i d’altres assumptes necessaris per tal 

desenvolupar alguna activitat o treball. 
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL  

 
Número i nom del mòdul professional  

 
M3-GESTIÓ D’UN PETIT COMERÇ 
 
 
Cicle Formatiu 

 
ACTIVITATS COMERCIALS 
 
 
Curs 

 
PRIMER 
 
 
Durada 

 
165 HORES 
 
 
Grau 

 
MITJÀ 
 
 
UNITATS FORMATIVES 

 

MP3: GESTIÓ D’UN PETIT COMERÇ (165 h + 0hlld) 

Unitats Formatives H mín. + D + HLLD Data inici Data fi 

UF1 Emprenedoria i creació 
d’empresa 

33 + 0 + 0 12/09/2020 
29/10/2020 G1 
30/10/2020 G2 

UF2 Gestió econòmica 66 + 0 + 0 31/10/20 
11/02/2021 G1 
12/02/2021 G2 

UF3 Procés administratiu, comptable 
i fiscal 

66 + 0 + 0 13/02/2021 
13/05/2021 G1 
18/5/2021 G2 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

 
1. Realitzar projectes de viabilitat i de posada en marxa i exercici per compte propi de l’activitat d’un 
petit negoci de comerç al detall, adquirint els recursos necessaris i acomplint amb les obligacions 
legals i administratives, conforme a la normativa vigent. 
2. Administrar i gestionar un petit establiment comercial, realitzant les activitats necessàries amb 
eficàcia i rendibilitat, i respectant la normativa vigent. 
13. Adaptar-se a les noves situacions laborals originades pels canvis tecnològics i organitzatius en els 
processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos existents per 
l’aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació. 
14. Actuar amb responsabilitat i autonomia en l’àmbit de la seva competència, organitzant i 
desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l’entorn 
de treball. 
15. Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes 
que les provoquen, dintre l’àmbit de la seva competència i autonomia. 
16. Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i competència de les diferents persones que 
intervenen en l’àmbit del seu treball. 
17. Aplicar protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el 
procés productiu, per evitar danys a les persones i a l’entorn laboral i ambiental. 
18. Aplicar procediments de qualitat, d’accessibilitat universal i de “disseny per a tothom” en les 
activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis. 
 

 
METODOLOGIA 

 
 Principis d'aprenentatge emprats: Constructivisme, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge 

observacional. 
 L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
 Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels continguts a treballar i 

dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 
 El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional corresponent. 

Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, llibre de text, apunts, 
exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

 En cada UF hi hauran plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de treballar 
l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes 
o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus d’activitats: individuals i en grup. 

 Resolució de casos pràctics. 
 Supervisió i atenció personalitzada que el professorat té reservat per atendre i resoldre dubtes als 

alumnes. 

 Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a l’alumnat, 
especialment amb NESE. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 
L’avaluació consistirà en exercicis pràctics i diverses proves escrites, on s’avaluarà els coneixements 
teòrics i pràctics de l’alumnat. Caldrà l’assistència a classe i la bona predisposició de l’alumnat i 
l’execució de les tasques encomanades per part del professorat en el temps indicat. 
 
Per tal d’avaluar l’assoliment de les capacitats d’aprenentatge de la UF es realitzaran: 

- Exercicis pràctiques i diverses proves escrites, per tal d’avaluar els coneixements teòrics i 
pràctics de l’alumnat. El professorat tindrà també les seves graelles d’observació, on anirà 
prenen notes del desenvolupament habitual de les activitats per part del grup classe, ja sigui 
de forma individual o colꞏlectiva. Les rúbriques, individuals i grupals també s’utilitzaràn com a 
eina d’avaluació, dossiers amb exercicis donats pel professorat, exposicions orals individuals 
o en grup, realització de jocs amb temàtiques de la matèria exposada i exàmens o 
qüestionaris al Moodle. 

 
Per a la superació del mòdul en 1a convocatòria es consideren requisits necessaris: 

 La realització de les diferents proves o exàmens. 
Per a cada Unitat Formativa es valorarà per una part els exàmens que es facin al llarg 
d’aquesta i per una altra part els treballs. 
- Per a poder aprovar l’alumnat: 

a) S’ha d’haver presentat a tots els exàmens realitzats i obtenir com a mínim una nota 
de 4 en cadascun dels exàmens per poder fer la nota mitjana d’aquesta part. 
No es repetirà cap examen a menys que l’alumne justifiqui la falta per estar ingressat 
en un hospital, per la mort d’un familiar de primer o segon grau o altres justificants 
oficials. 
b) Ha d’haver realitzar els treballs exigits pel professorat, tenint en compte que la 
copia o la no presentació d’un treball en la data establerta serà avaluat amb un zero. 
La nota mitjana de tots els treballs ha de ser com a mínim de 4 per poder calcular la 
ponderació entre la nota d’exàmens i de treballs. 

 La presentació de tots els treballs solꞏlicitats amb el mínim de requisits exigits i en els terminis 
senyalats. 

 Algunes activitats s’hauran de presentar oralment davant del grup, ja sigui de forma individual 
o en grup. 

 La presentació dels treballs digitals es farà a través del Moodle. Els treballs no digitals es 
lliuraran en la data establerta i romandran custodiats al centre. 

 L’assistència a classe en els percentatges indicats, (90% d’assistència). La participació a les 
sessions en streaming s'han de fer amb la càmera activada per poder fer el control 
d'"assistència". 

 L’assistència a les diferents activitats considerades obligatòries.  
 En tot cas, per a superar el mòdul serà condició indispensable que l’alumne mostri posseir 

unes habilitats, actituds i capacitats d’acció en relació als continguts que són adequats per a 
les diferents funcions del Mòdul professional de Gestió d’un petit comerç. 
 

 La superació de totes les unitats formatives, en una nota com a mínim de 5. 
 

QMP= 0,2*QUF1+0,4*QUF2+0,4*QUF3 
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AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP EN 2a CONVOCATÒRIA 
 
L’alumnat que es presenti en 2a convocatòria per poder fer l’examen, haurà de lliurar un 
dossier/pràctiques/projecte l’última setmana del mes de maig amb les activitats referents a la UF 
pendent en primera convocatòria. Aquest dossier/pràctiques/projecte estarà disponible al Moodle. 
Per poder-se presentar a l’examen de la 2a convocatòria l’alumnat haurà de lliurar el 
dossier/pràctiques/projecte en els terminis indicats. 
 

Dossier/pràctiques/projecte Prova escrita
40% 60% 

 
La nota mínima de presentació del dossier ha de ser de 5 i la prova escrita també ha de ser com a 
mínim de 5 per poder fer el percentatge per la nota de la 2a. convocatòria. 
 

 

 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA 

 
 

- Sortides, visites a empreses, superfícies comercials, botigues i xerrades d’experts, en la mesura 
que sigui possible. 

- Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 
 

Bibliografia bàsica: 
 
- Llibres de consulta sobre activitats comercials, empresa i iniciativa emprenedora . 
- Llibre de text: “Gestión de un pequeño comercio” Editorial Paraninfo. Quadern, documents i 

fitxes, etc., per realitzar les activitats. 
- Utilització del Moodle del centre. (Altres apunts penjats pel professorat). 
- Llibres, revistes especialitzades, legislació, etc.  
- Consulta i visualització de vídeos. 
- Utilització d’Internet per buscar informació de la UF i d’altres assumptes necessaris per tal 

desenvolupar alguna activitat o treball. 
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL 
 

Número i nom del mòdul professional 

M4 – PROCESSOS DE VENDA 

Cicle Formatiu 
 

ACTIVITATS COMERCIALS 
 

 
Curs 

SEGON 

 

Durada  

165 HORES  

Grau  

MITJÀ 

 

UNITATS FORMATIVES 
 

 
MP4: PROCESSOS DE VENDA (165h + 0 hlld)* 

 
Unitats Formatives H. mín. + D + HLLD Data inici 

 
Data fi 

UF1 Venda la consumidor final 44 + 22 + 0 21/02/21 
13/05/21 G1 
14/05/21 G2 

UF2 Venda a intermediaris, 
empreses i organitzacions 

66 + 0 + 0 16/09/20 
17/12/20 G1 
18/12/20 G2 

UF3 Terminal punt de venda (TPV) 
i altres eines de gestió de venda 

 
33 + 0 + 0 

 
11/01/21 

 

18/02/21 G1 
19/02/21 G2 

 
*L’alumnat que realitzi aquest mòdul en Dual finalitzarà l’assistència a classe el dia 16 

d’abril del 2021. 
 
 



COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS
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3. Realitzar la venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de 
comercialització, utilitzant les tècniques de venda adequades a la tipologia de client i als 
criteris establerts per l’empresa  
13. Adaptar-se a les noves situacions laborals originades pels canvis tecnològics i 
organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els 
recursos existents per l’aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i 
la comunicació.  
14. Actuar amb responsabilitat i autonomia en l’àmbit de la seva competència, organitzant 
i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres 
professionals en l’entorn de treball.  
15. Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant 
les causes que les provoquen, dintre l’àmbit de la seva competència i autonomia.  
16. Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i competència de les diferents 
persones que intervenen en l’àmbit del seu treball.  
17. Aplicar protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental 
durant el procés productiu, per evitar danys a les persones i a l’entorn laboral i ambiental.  
18. Aplicar procediments de qualitat, d’accessibilitat universal i de “disseny per a tothom” 
en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de 
serveis.  
19. Realitzar la gestió bàsica per la creació i funcionament d’una petita empresa i tenir 
iniciativa en la seva activitat professional.  
20. Exercir els seus drets i acomplir amb les obligacions derivades de la seva activitat 
professional, d’acord amb l’establert en la legislació vigent, participant activament en la 
vida econòmica, social i cultural. 
 
METODOLOGIA 

 
 Principis d'aprenentatge emprats: Constructivisme, aprenentatge cooperatiu i 

aprenentatge observacional. 
 L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
 Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels continguts a treballar 

i dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 
 El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional corresponent. 

Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, llibre de text, apunts, 
exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

 En cada UF hi hauran plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de treballar 
l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes 
concretes o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus d’activitats: individuals i en grup. 

 Resolució de casos pràctics. 
 Supervisió i atenció personalitzada que el professorat té reservat per atendre i resoldre dubtes 

als alumnes. 

 Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a l’alumnat, 
especialment amb NESE. 

 



SISTEMA D’AVALUACIÓ 
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Per  superar  el  Mòdul  professional  cal  superar  independentment  les  3  UF.  La 
qualificació del Mòdul Professional ( QMP) s'obté segons la següent ponderació: 

 

 
 

QMP= 0,4* QUF1 + 0,4 * QUF2 +0,2 * QUF3  

 
 
 

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP EN 2a CONVOCATÒRIA 
 
L’alumnat que es presenti en 2a convocatòria per poder fer l’examen, haurà de lliurar un 
dossier/pràctiques/projecte l’última setmana del mes de maig amb les activitats referents a la UF 
pendent en primera convocatòria. Aquest dossier/pràctiques/projecte estarà disponible al Moodle. 
Per poder-se presentar a l’examen de la 2a convocatòria l’alumnat haurà de lliurar el 
dossier/pràctiques/projecte en els terminis indicats. 
 

Dossier/pràctiques/projecte Prova escrita
40% 60% 

 
La nota mínima de presentació del dossier ha de ser de 5 i la prova escrita també ha de ser com a 
mínim de 5 per poder fer el percentatge per la nota de la 2a. convocatòria. 

 
 

ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA 
 
   

- Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 
- Sortides,  visites  a  empreses,  superfícies  comercials,  botigues  i  xerrades 

d’experts sempre que la situació ens ho permeta. 
- Bibliografia bàsica: Serveis d’atenció comercial. Ed. Editex; Serveis d’atenció 

comercial. Ed. Mc Graw Hill. 2012  
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL  

 
Número i nom del mòdul professional  

 
M5-SERVEIS D’ATENCIÓ COMERCIAL 
 
 
Cicle Formatiu 

 
ACTIVITATS COMERCIALS 
 
 
Curs 

 
SEGON 
 
 
Durada 

 
132 HORES 
 
 
Grau 

 
MITJÀ 
 
 
UNITATS FORMATIVES 

 

MP5: SERVEIS D’ATENCIÓ COMERCIAL (132 h + 0hlld) 

Unitats Formatives H mín. + D + HLLD Data inici Data fi 

UF1 Atenció presencial i telefònica al 
client. 

33 + 11 + 0 
17/09/2020 
18/09/2020 

13/05/2021 G1 
18/05/2021 G2 

UF2 Atenció per escrit al client. 33 + 11 + 0 
12/11/2020 
13/11/2020 

13/05/2021 G1 
18/05/2021 G2 

UF3 Servei al consumidor. 33 + 11 + 0 
04/02/2021 
09/02/2021 

13/05/2021 G1 
18/05/2021 G2 

*L’alumnat que realitzi aquest mòdul en DUAL finalitzaran l’assistència a classe el dia 
25/03/2020 GRUP1 i 26/03/2020 GRUP2. 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

 
10. Executar els plans d’atenció al client, gestionant un sistema d’informació per mantenir el servei de 
qualitat que garanteixi el nivell de satisfacció dels clients, consumidors i usuaris. 
13. Adaptar-se a les noves situacions laborals originades pels canvis tecnològics i organitzatius en els 
processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos existents per 
l’aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació. 
14. Actuar amb responsabilitat i autonomia en l’àmbit de la seva competència, organitzant i 
desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l’entorn 
de treball. 
15. Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes 
que les provoquen, dintre l’àmbit de la seva competència i autonomia. 
16. Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i competència de les diferents persones que 
intervenen en l’àmbit del seu treball. 
18. Aplicar procediments de qualitat, d’accessibilitat universal i de “disseny per a tothom” en les 
activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis. 

 
METODOLOGIA 

 
 Principis d'aprenentatge emprats: Constructivisme, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge 

observacional. 
 L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
 Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels continguts a treballar i 

dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 

 El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional corresponent. 
Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, llibre de text, apunts, 
exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

 En cada UF hi hauran plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de treballar 
l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes 
o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus d’activitats: individuals i en grup. 

 Resolució de casos pràctics. 
 Supervisió i atenció personalitzada que el professorat té reservat per atendre i resoldre dubtes als 

alumnes. 
 Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a l’alumnat, 

especialment amb NESE. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 
L’avaluació consistirà en exercicis pràctics i diverses proves escrites, on s’avaluarà els coneixements 
teòrics i pràctics de l’alumnat. Caldrà l’assistència a classe i la bona predisposició de l’alumnat i 
l’execució de les tasques encomanades per part del professorat en el temps indicat. 
 
Per tal d’avaluar l’assoliment de les capacitats d’aprenentatge de la UF es realitzaran: 

- Exercicis pràctiques i diverses proves escrites, per tal d’avaluar els coneixements teòrics i 
pràctics de l’alumnat. El professorat tindrà també les seves graelles d’observació, on anirà 
prenen notes del desenvolupament habitual de les activitats per part del grup classe, ja sigui 
de forma individual o colꞏlectiva. Les rúbriques, individuals i grupals també s’utilitzaran com a 
eina d’avaluació, dossiers amb exercicis donats pel professorat, exposicions orals individuals 
o en grup, realització de jocs amb temàtiques de la matèria exposada i exàmens o 
qüestionaris al Moodle. 

 
Per a la superació del mòdul en 1a convocatòria es consideren requisits necessaris: 

 La realització de les diferents proves o exàmens. 
Per a cada Unitat Formativa es valorarà per una part els exàmens que es facin al llarg 
d’aquesta i per una altra part els treballs. 
- Per a poder aprovar l’alumnat: 

a) S’ha d’haver presentat a tots els exàmens realitzats i obtenir com a mínim una nota 
de 4 en cadascun dels exàmens per poder fer la nota mitjana d’aquesta part. 
No es repetirà cap examen a menys que l’alumne justifiqui la falta per estar ingressat 
en un hospital, per la mort d’un familiar de primer o segon grau o altres justificants 
oficials. 
b) Ha d’haver realitzar els treballs exigits pel professorat, tenint en compte que la 
copia o la no presentació d’un treball en la data establerta serà avaluat amb un zero. 
La nota mitjana de tots els treballs ha de ser com a mínim de 4 per poder calcular la 
ponderació entre la nota d’exàmens i de treballs. 

 La presentació de tots els treballs solꞏlicitats amb el mínim de requisits exigits i en els terminis 
senyalats. 

 Algunes activitats s’hauran de presentar oralment davant del grup, ja sigui de forma individual 
o en grup. 

 La presentació dels treballs digitals es farà a través del Moodle. Els treballs no digitals es 
lliuraran en la data establerta i romandran custodiats al centre. 

 L'assistència és obligatòria, havent d'assistir a un mínim del 90 % de les hores lectives de 
cada UF per tal de no perdre el dret a l'avaluació d'aquesta unitat. Aquest percentatge serà 
aplicable al nombre d’hores que l’alumnat ha de fer al centre educatiu, i aquest mateix 
percentatge s’aplicarà a les hores que l’alumnat ha d’assistir a l’empresa en modalitat DUAL. 
La participació a les sessions en streaming s'han de fer amb la càmera activada per poder fer 
el control d'"assistència". 

 L’assistència a les diferents activitats considerades obligatòries.  
 En tot cas, per a superar el mòdul serà condició indispensable que l’alumne mostri posseir 

unes habilitats, actituds i capacitats d’acció en relació als continguts que són adequats per a 
les diferents funcions del Mòdul professional de Serveis d’atenció comercial. 
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 La superació de totes les unitats formatives, en una nota com a mínim de 5. 
 

QMP= 0,33*QUF1+0,33*QUF2+0,34*QUF3 

 

 
AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP EN 2a CONVOCATÒRIA 

1.  Si la qualificació total de la UF no arribés a 5 s'haurà d'anar a la següent convocatòria. 
2. La segona convocatòria constarà d'una prova amb una part teòrica i una part pràctica i 

haurà de ser superat com a mínim amb un 5. 
 

 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA 

 
 
- Sortides, visites a empreses, superfícies comercials, botigues i xerrades d’experts, en la mesura 

que sigui possible. 
- Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 

 
Bibliografia bàsica: 

 
- Libres de consulta 

o Servicios de atención comercial. Juan Manuel Ariza i Francisco Javier Ariza. Mc Graw 
Hill. 2015 

o Servicios de atención comercial. Maria Eugenia Escudero . Editex. 2015                                           
-  Utilització del Moodle del centre. (Altres apunts penjats pel professorat). 
- Llibres, revistes especialitzades, legislació, etc.  
- Consulta i visualització de vídeos. 
- Utilització d’Internet per buscar informació de la UF i d’altres assumptes necessaris per tal 

desenvolupar alguna activitat o treball. 
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL 

Número i nom del mòdul professional 
 

M06 TÈCNIQUES DE MAGATZEM 

 

Cicle Formatiu 

ACTIVITATS COMERCIALS 

 

Curs:  

PRIMER I SEGON 

 

 

Durada  

132 HORES  

 

Grau 

MITJÀ 

 

UNITATS FORMATIVES 
 

 
MP06:TÈCNIQUES DE MAGATZEM(132 h) 

 
Unitats Formatives 

 
Hores mín. + D + 

HLLD 

 
Data inici 

 
Data fi 

UF 1: Organització i seguretat del 
magatzem 

 
33 + 0 + 0 

 
12/09/2020 

 
G1 13/01/2021 
G2 12/01/2021 

 
UF 2: Recepció de mercaderies 

 
33 + 0 + 0 

 
21/01/2020 

 
18/05/2021 

 
UF 3: Expedició de mercaderies 

 
33 + 0 + 0 

 
12/09/2020 

 
G1 20/01/2021 
G2 19/01/2021 

 
UF 4: Inventari i gestió d’estocs 

 
33 + 0 + 0 

 
23/01/2020 

 
18/05/2021 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

- Organitzar les operacions d'emmagatzematge de mercaderies en condicions que en 
garanteixin la conservació, mitjançant l'optimització de mitjans humans, materials i 
d'espai, d'acord amb procediments establerts. 

- Adaptar-se a les noves situacions laborals originades pels canvis tecnològics i 
organitzatius en els processos productius, actualitzant els coneixements, utilitzant els 
recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida, i les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

- Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i 
desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres 
professionals en l'entorn de treball. 

- Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les 
causes que les provoquen, dintre l'àmbit de la seva competència i autonomia. 

- Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i la competència de les diferents 
persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 

 
 

METODOLOGIA 
 

- Principis d'aprenentatge emprats: Constructivisme, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge 
observacional. 

- L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
- Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels continguts a 

treballar i dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 

- El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional corresponent. 
Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, llibre de text, apunts, 
exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

- En cada UF hi hauran plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de 
treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de 
preguntes concretes o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus d’activitats: 
individuals i en grup. 

- Resolució de casos pràctics. 
- Supervisió i atenció personalitzada que el professorat té reservat per atendre i resoldre dubtes 

als alumnes. 
- Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a l’alumnat, 

especialment amb NESE. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ  
 
L’avaluació consistirà en exercicis pràctics i diverses proves escrites, on s’avaluarà els coneixements 
teòrics i pràctics de l’alumnat. Caldrà l’assistència a classe i la bona predisposició de l’alumnat i 
l’execució de les tasques encomanades per part del professorat en el temps indicat. 
 
Per tal d’avaluar l’assoliment de les capacitats d’aprenentatge de la UF es realitzaran: 

- Exercicis pràctiques i diverses proves escrites, per tal d’avaluar els coneixements teòrics i 
pràctics de l’alumnat. El professorat tindrà també les seves graelles d’observació, on anirà 
prenen notes del desenvolupament habitual de les activitats per part del grup classe, ja sigui 
de forma individual o colꞏlectiva. Les rúbriques, individuals i grupals també s’utilitzaran com a 
eina d’avaluació, dossiers amb exercicis donats pel professorat, exposicions orals individuals 
o en grup, realització de jocs amb temàtiques de la matèria exposada i exàmens o 
qüestionaris al Moodle. 

 
Per a la superació del mòdul en 1a convocatòria es consideren requisits necessaris: 

- La realització de les diferents proves o exàmens. 
Per a cada Unitat Formativa es valorarà per una part els exàmens que es facin al llarg 
d’aquesta i per una altra part els treballs. 
- Per a poder aprovar l’alumnat: 

a) S’ha d’haver presentat a tots els exàmens realitzats i obtenir com a mínim una nota 
de 4 en cadascun dels exàmens per poder fer la nota mitjana d’aquesta part. 
No es repetirà cap examen a menys que l’alumne justifiqui la falta per estar ingressat 
en un hospital, per la mort d’un familiar de primer o segon grau o altres justificants 
oficials. 
b) Ha d’haver realitzat els treballs exigits pel professorat, tenint en compte que la 
copia o la no presentació d’un treball en la data establerta serà avaluat amb un zero. 
La nota mitjana de tots els treballs ha de ser com a mínim de 4 per poder calcular la 
ponderació entre la nota d’exàmens i de treballs. 

- La presentació de tots els treballs solꞏlicitats amb el mínim de requisits exigits i en els terminis 
senyalats. 

- Algunes activitats s’hauran de presentar oralment davant del grup, ja sigui de forma individual 
o en grup. 

- La presentació dels treballs digitals es farà a través del Moodle. Els treballs no digitals es 
lliuraran en la data establerta i romandran custodiats al centre. 

- L'assistència és obligatòria, havent d'assistir a un mínim del 90 % de les hores lectives de 
cada UF per tal de no perdre el dret a l'avaluació d'aquesta unitat.  

- La participació a les sessions en streaming s'han de fer amb la càmera activada per poder fer 
el control d'assistència". 

- L’assistència a les diferents activitats considerades obligatòries.  
- En tot cas, per a superar el mòdul serà condició indispensable que l’alumne mostri posseir 

unes habilitats, actituds i capacitats d’acció en relació als continguts que són adequats per a 
les diferents funcions del Mòdul professional de Tècniques de Magatzem. 
 

- La superació de totes les unitats formatives, amb una nota com a mínim de 5. 
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- La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 
 

QMP= 0.25ꞏ QUF1 + 0.25ꞏQUF2 + 0.25ꞏQUF3 + 0.25ꞏQUF4 
 
 
AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP EN 2a CONVOCATÒRIA 
 
L’alumnat que es presenti en 2a convocatòria per poder fer l’examen, haurà de lliurar un 
dossier/pràctiques/projecte l’última setmana del mes de maig amb les activitats referents a la UF 
pendent en primera convocatòria. Aquest dossier/pràctiques/projecte estarà disponible al Moodle. 
Per poder-se presentar a l’examen de la 2a convocatòria l’alumnat haurà de lliurar el 
dossier/pràctiques/projecte en els terminis indicats. 
 

Dossier/pràctiques/projecte Prova escrita
40% 60% 

 
La nota mínima de presentació del dossier ha de ser de 5 i la prova escrita també ha de ser com a 
mínim de 5 per poder fer el percentatge per la nota de la 2a. Convocatòria. 

 
 
 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS /  BIBLIOGRAFIA  

 
- Sortides, visites a centres logístics, magatzems, botigues i xerrades d’experts, en la mesura 

que sigui possible. 

- Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 

 
Bibliografia bàsica: 
 
- Llibres de consulta sobre activitats comercials, magatzem i logística . 
- Llibres de text: “Técnicas de almacén” Editorial Mc Graw Hill.2012; Técnicas de almacén. 

Editex. 2015 
- Utilització del Moodle del centre. (Altres apunts penjats pel professorat). 
- Llibres, revistes especialitzades, articles web de l’àmbit del comerç, etc.  
- Consulta i visualització de vídeos. 
- Utilització d’Internet per buscar informació de la UF i d’altres assumptes necessaris per tal 

desenvolupar alguna activitat o treball. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
INS Campclar 

 
 
 
Rambla de Ponent, 66  e3006125@xtec.cat
43006 Tarragona   Tel. 977 54 10 07

     

PRESENTACIÓ DE MÒDUL  

 
Número i nom del mòdul professional  

 
M7-VENDA TÈCNICA 
 
Cicle Formatiu 

 
ACTIVITATS COMERCIALS 
 
Curs 

 
SEGON 
 
Durada 

 
165 HORES 
 
Grau 

 
MITJÀ 
 
UNITATS FORMATIVES 

 

MP7: VENDA TÈCNICA (165 h + 0hlld) 

Unitats Formatives H mín. + D + HLLD Data inici Data fi 

UF4 Telemàrqueting 21 + 0 + 0 16/09/20 
05/10/20 G1 
06/10/20 G2 

UF3 Venda de productes industrials, 
del sector primari i immobiliaris 

33 + 0 + 0 07/10/20 
23/11/20 G1 
24/11/20 G2 

UF1 Venda de serveis 22* + 11 +15 25/11/20 
11/01/21 G1* 
12/01/21 G2* 

18/05/21 G1 i G2 

UF2 Venda de productes comercials 21* + 24 + 18 13/01/21 
08/02/21 G1* 
09/02/21 G2* 

18/05/21 G1 i G2 

*L’alumnat que realitzi aquest mòdul en Dual finalitzarà l’assistència a classe el dia 10 de febrer 
del 2021. 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

 

3. Realitzar la venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització, 
utilitzant les tècniques de venda adequades a la tipologia del client i als criteris establerts per 
l'empresa. 

11. Realitzar vendes especialitzades de productes i/o serveis, adaptant l'argumentari de vendes a les 
característiques peculiars de cada cas per complir els objectius comercials definits per la direcció 
comercial. 

13. Adaptar-se a les noves situacions laborals originades pels canvis tecnològics i organitzatius en els 
processos productius, actualitzant els coneixements, 

utilitzant els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida, i les tecnologies de la informació 
i la comunicació. 

14. Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i 
desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn 
de treball. 

15. Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes 
que les provoquen, dintre l'àmbit de la seva competència i autonomia. 

16. Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i la competència de les diferents persones que 
intervenen en l'àmbit del seu treball. 

17. Aplicar protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés 
productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i ambiental. 

18. Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de “disseny per a tothom” en les 
activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis. 
 

 
METODOLOGIA 

 
 Principis d'aprenentatge emprats: Constructivisme, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge 

observacional. 
 L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
 Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels continguts a treballar i 

dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 
 El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional corresponent. 

Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, llibre de text, apunts, 
exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

 En cada UF hi hauran plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de treballar 
l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes 
o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus d’activitats: individuals i en grup. 

 Resolució de casos pràctics. 
 Supervisió i atenció personalitzada que el professorat té reservat per atendre i resoldre dubtes als 

alumnes. 

 Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a l’alumnat, 
especialment amb NESE. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 
L’avaluació consistirà en exercicis pràctics i diverses proves escrites, on s’avaluarà els coneixements 
teòrics i pràctics de l’alumnat. Caldrà l’assistència a classe i la bona predisposició de l’alumnat i 
l’execució de les tasques encomanades per part del professorat en el temps indicat. 
 
Per tal d’avaluar l’assoliment de les capacitats d’aprenentatge de la UF es realitzaran: 

- Exercicis pràctiques i diverses proves escrites, per tal d’avaluar els coneixements teòrics i 
pràctics de l’alumnat. El professorat tindrà també les seves graelles d’observació, on anirà 
prenen notes del desenvolupament habitual de les activitats per part del grup classe, ja sigui 
de forma individual o colꞏlectiva. Les rúbriques, individuals i grupals també s’utilitzaràn com a 
eina d’avaluació, dossiers amb exercicis donats pel professorat, exposicions orals individuals 
o en grup, realització de jocs amb temàtiques de la matèria exposada i exàmens o 
qüestionaris al Moodle. 

 
Per a la superació del mòdul en 1a convocatòria es consideren requisits necessaris: 

 La realització de les diferents proves o exàmens. 
Per a cada Unitat Formativa es valorarà per una part els exàmens que es facin al llarg 
d’aquesta i per una altra part els treballs. 
- Per a poder aprovar l’alumnat: 

a) S’ha d’haver presentat a tots els exàmens realitzats i obtenir com a mínim una nota 
de 4 en cadascun dels exàmens per poder fer la nota mitjana d’aquesta part. 
No es repetirà cap examen a menys que l’alumne justifiqui la falta per estar ingressat 
en un hospital, per la mort d’un familiar de primer o segon grau o altres justificants 
oficials. 
b) Ha d’haver realitzar els treballs exigits pel professorat, tenint en compte que la 
copia o la no presentació d’un treball en la data establerta serà avaluat amb un zero. 
La nota mitjana de tots els treballs ha de ser com a mínim de 4 per poder calcular la 
ponderació entre la nota d’exàmens i de treballs. 

 La presentació de tots els treballs solꞏlicitats amb el mínim de requisits exigits i en els terminis 
senyalats. 

 Algunes activitats s’hauran de presentar oralment davant del grup, ja sigui de forma individual 
o en grup. 

 La presentació dels treballs digitals es farà a través del Moodle. Els treballs no digitals es 
lliuraran en la data establerta i romandran custodiats al centre. 

 L'assistència és obligatòria, havent d'assistir a un mínim del 90 % de les hores lectives de 
cada UF per tal de no perdre el dret a l'avaluació d'aquesta unitat. Aquest percentatge serà 
aplicable al nombre d’hores que l’alumnat ha de fer al centre educatiu, i aquest mateix 
percentatge s’aplicarà a les hores que l’alumnat ha d’assistir a l’empresa en modalitat DUAL.  

 L’assistència a les diferents activitats considerades obligatòries. La participació a les sessions 
en streaming s'han de fer amb la càmera activada per poder fer el control d'"assistència". 

 En tot cas, per a superar el mòdul serà condició indispensable que l’alumne mostri posseir 
unes habilitats, actituds i capacitats d’acció en relació als continguts que són adequats per a 
les diferents funcions del Mòdul professional de Venda tècnica. 

 La superació de totes les unitats formatives, en una nota com a mínim de 5. 

QMP= 0,3*QUF1+0,4*QUF2+0,2*QUF3+0,1*QUF4 
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AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP EN 2a CONVOCATÒRIA 
 
L’alumnat que es presenti en 2a convocatòria per poder fer l’examen, haurà de lliurar un 
dossier/pràctiques/projecte en els terminis indicats amb les activitats referents a la UF pendent en 
primera convocatòria. Aquest dossier/pràctiques/projecte estarà disponible al Moodle. 
 

Dossier/pràctiques/projecte Prova escrita
30% 70% 

 
La nota mínima del dossier/pràctiques/projecte ha de ser de 5 i la prova escrita també ha de ser com 
a mínim de 5 per poder calcular la nota de la 2a. convocatòria. 
 

 

 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA 

 
 
- Sortides, visites a empreses, superfícies comercials, botigues i xerrades d’experts, en la mesura 

que sigui possible. 
- Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 

 
Bibliografia bàsica: 

 
- Llibres de consulta sobre activitats comercials. 
- Llibre de text: “Gómez-Calcerrada, Mercedes, et al. Venta técnica, 1a edició, Madrid: 

McGraw-Hill, 2015. ISBN978-84-481-9676-9. Quadern, documents i fitxes, etc., per realitzar 
les activitats. 

- Utilització del Moodle del centre. (Altres apunts penjats pel professorat). 
- Llibres, revistes especialitzades, legislació, etc.  
- Consulta i visualització de vídeos. 
- Utilització d’Internet per buscar informació de la UF i d’altres assumptes necessaris per tal 

desenvolupar alguna activitat o treball. 
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL  

 
Número i nom del mòdul professional  

 
M8 -ANGLÈS 
 
 
Cicle Formatiu 

 
ACTIVITATS COMERCIALS 
 
 
Curs 

 
PRIMER 
 
 
Durada 

 
99 HORES 
 
 
Grau 

 
MITJÀ 
 
 
UNITATS FORMATIVES 

 

MP8: ANGLÈS (99 h + 0hlld) 

Unitats Formatives H mín. + D + HLLD Data inici Data fi 

UF1 Anglès tècnic 99 + 0 + 0 
14/09/20 
15/09/20 

17/05/21 G1 
18/05/21 G2 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

 
12. Gestionar amb anglès les relacions amb clients, usuaris o consumidors, realitzant el seguiment 
de les operacions, per assegurar el nivell de servei donat. 
13. Adaptar-se a les noves situacions laborals originades pels canvis tecnològics i organitzatius en 
els processos productius, actualitzant els coneixements, utilitzant els recursos existents per a 
l'aprenentatge al llarg de la vida, i les tecnologies de la informació i la comunicació. 
14. Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i 
desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn 
de treball. 
15. Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les 
causes que les provoquen, dintre l'àmbit de la seva competència i autonomia. 
16. Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i la competència de les diferents persones 
que intervenen en l'àmbit del seu treball. 

 
METODOLOGIA 

 
 Principis d'aprenentatge emprats: Constructivisme, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge 

observacional. 
 L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
 Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels continguts a treballar i 

dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 

 El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional corresponent. 
Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, llibre de text, apunts, 
exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

 En cada UF hi hauran plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de treballar 
l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes 
o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus d’activitats: individuals i en grup. 

 Resolució de casos pràctics. 
 Supervisió i atenció personalitzada que el professorat té reservat per atendre i resoldre dubtes als 

alumnes. 
 Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a l’alumnat, 

especialment amb NESE. 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
INS Campclar 

 
 
 
Rambla de Ponent, 66  e3006125@xtec.cat
43006 Tarragona   Tel. 977 54 10 07

     

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 
Per a la superació del mòdul en 1a convocatòria es consideren requisits necessaris: 

 La realització de les diferents proves o exàmens. 
 La presentació de tots els treballs solꞏlicitats amb el mínim de requisits exigits i en els terminis 

senyalats. 
 Algunes activitats s’hauran de presentar oralment davant del grup, ja sigui de forma individual 

o en grup. 
 La presentació dels treballs digitals es farà a través del Moodle. Els treballs no digitals es 

lliuraran en la data establerta i romandran custodiats al centre. 
 L'assistència és obligatòria, havent d'assistir a un mínim del 90 % de les hores lectives de 

cada UF per tal de no perdre el dret a l'avaluació d'aquesta unitat.  
 L’assistència a les diferents activitats considerades obligatòries. La participació a les sessions 

en streaming s'han de fer amb la càmera activada per poder fer el control d'"assistència". 
 En tot cas, per a superar el mòdul serà condició indispensable que l’alumne mostri posseir 

unes habilitats, actituds i capacitats d’acció en relació als continguts que són adequats per a 
les diferents funcions del Mòdul professional de Anglès. 

 La superació de la unitat formativa, en una nota com a mínim de 5. 
 L’assistència a classe en els percentatges indicats, (90% d’assistència). La participació a les 
 sessions en streaming;han de fer amb la càmera activada per poder fer el control 

d’assistència. 
 

QMP= 1*QUF1 

 
AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP EN 2a CONVOCATÒRIA 
 
L’alumnat que es presenti en 2a convocatòria per poder fer l’examen, haurà de lliurar un 
dossier l’última setmana del mes de maig amb les activitats referents a la UF 
pendent en primera convocatòria. Aquest dossier  estarà disponible al Moodle. 
Per poder-se presentar a l’examen de la 2a convocatòria l’alumnat haurà de lliurar el 
dossier en els terminis indicats. 
 

Dossier Prova escrita
40% 60% 

 
La nota mínima de presentació del dossier ha de ser de 5 i la prova escrita també ha de ser com a 
mínim de 5 per poder fer el percentatge per la nota de la 2a. convocatòria. 

 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA 

 
- Consulta i visualització de vídeos. 
- Utilització d’Internet per buscar informació de la UF i d’altres assumptes necessaris per tal 
- desenvolupar alguna activitat o treball. 
- Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL  

 
Número i nom del mòdul professional  

 
M9-APLICACIONS INFORMÀTQUES PER AL COMERÇ 
 
 
Cicle Formatiu 

 
ACTIVITATS COMERCIALS 
 
 
Curs 

 
PRIMER 
 
 
Durada 

 
165 HORES 
 
Grau 

 
MITJÀ 
 
 
UNITATS FORMATIVES 

 

MP9: APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER AL COMERÇ (165 h + 33HLLD)* 

Unitats Formatives H mín. + D + HLLD Data inici Data fi 

UF1 Tecnologies digitals i eines 
d’internet per a l’empresa 

33 + 0 + 10 
14/09/2020 
15/09/2020 

12/04/2021 G1 
13/04/2021 G2 

UF2 Edició digital de material 
publicitari. 

66 + 0 + 10 
26/10/2020 
27/10/2020 

26/04/2021 G1 
27/04/2021 G2 

UF3 Gestió informatitzada per al 
comerç 

33 + 0 +13 
15/02/2021 
16/02/2021 

17/05/2021 G1 
18/05/2021 G2 

 
*L’alumnat que realitzi aquest mòdul en DUAL, la data de finalització de les UF serà en el 
següent curs i finalitzaran l’assistència a classe el dia 15/03/2021 G1 i 16/03/2021 G2. 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

 
8. Realitzar la gestió comercial i administrativa de l’establiment comercial, utilitzant el hardware i 
software apropiat per automatitzar les tasques i treballs. 
13. Adaptar-se a les noves situacions laborals originades pels canvis tecnològics i organitzatius en els 
processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos existents per 
l’aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació.  
14. Actuar amb responsabilitat i autonomia en l’àmbit de la seva competència, organitzant i 
desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l’entorn 
de treball.  
15. Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes 
que les provoquen, dintre l’àmbit de la seva competència i autonomia.  
16. Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i competència de les diferents persones que 
intervenen en l’àmbit del seu treball.  
18. Aplicar procediments de qualitat, d’accessibilitat universal i de “disseny per a tothom” en les 
activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis. 

 
METODOLOGIA 

 
 Els principis d’aprenentatge emprats seran constructivistes, fonamentats en la investigació-acció i 

en el treball cooperatiu. 
 Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels continguts a treballar i 

dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 

 En cada UF hi hauran plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de treballar 
l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes 
o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus d’activitats: individuals i en grup. 

 Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a l’alumnat, 
especialment amb NESE. 

 L’alumne ha de ser el protagonista del seu aprenentatge i el professor serà un element  facilitador 
d’aquest aprenentatge. En funció de la UF  les metodologies són variables, encara que en general 
el mètode estarà basat en les explicacions per part de la professora, la resolució de problemes 
pel mètode de la pràctica reflexiva, la discussió de casos, el treball en equip... 

 Incorporació de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC) es treballarà de forma 
sistemàtica amb  el Moodle en el que tindran penjats apunts, pautes de treball, fòrums de debat i 
també servirà per entregar treballs individuals o grupals. Utilització d’internet per buscar i 
seleccionar informació. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 
-     L’avaluació serà continua i formativa al llarg de la UF. Caldrà l’assistència a classe i la bona    

predisposició de l’alumnat i l’execució de les tasques encomanades per part del professorat en el 
temps indicat. 

- Per superar el Mòdul Professional cal superar independentment les 3 UF amb una nota mínima 
de 5 cada UF. 

- La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 
 

QMP= 0.27ꞏ QUF1 + 0.46ꞏQUF2 + 0.27ꞏQUF3 
 

- Per a la superació del mòdul en  1a.convocatòria es consideren requisits necessaris: 
 
 La realització de les diferents proves o exàmens al llarg de cada UF.  
 La presentació del 80% de tots els treballs/pràctiques solꞏlicitats en els terminis senyalats de 

cada UF. Cada pràctica no entregada representarà un 0 d'aquesta. Cada pràctica fora de 
termini comptarà amb una nota màxima de 5. 

 Caldrà com a mínim un 5 de mitja a les proves escrites i un 5 de mitja del conjunt de 
pràctiques per aprovar la UF. 

 L’assistència a classe en els percentatges indicats, (90% d’assistència). La presentació de 
tots els treballs solꞏlicitats amb el mínim de requisits exigits i en els terminis senyalats. 

 Algunes activitats s’hauran de presentar oralment davant del grup, ja sigui de forma individual 
o en grup. 

 La presentació dels treballs digitals es farà a través del Moodle. Els treballs no digitals es 
lliuraran en la data establerta i romandran custodiats al centre. 

 L’assistència a classe en els percentatges indicats, (90% d’assistència). La participació a les 
sessions en streaming s'han de fer amb la càmera activada per poder fer el control 
d'"assistència". 

 
AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP EN 2a CONVOCATÒRIA 
 

1. Si la qualificació total de la UF no arribés a 5 s'haurà d'anar a la següent convocatòria. 
2. La segona convocatòria constarà d'una prova amb una part teòrica i una part pràctica i 

haurà de ser superat com a mínim amb un 5. 
 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA 

 

- Sortides, visites a empreses, superfícies comercials, botigues i xerrades d’experts, en la mesura 
que sigui possible. 

- Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 
 

Bibliografia bàsica: Libres de consulta 
- Aplicaciones informáticas para el comercio. Francisco Montañez Muñoz. Mc Graw Hill. 2012 
- Aplicaciones informáticas para el comercio. Purificación Aguilera, Rafael Campaña y Helena 

Valencia. Editex. 2014                                                             
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 PRESENTACIÓ DE MÒDUL  

 
Número i nom del mòdul professional  

 
M10- COMERÇ ELECTRÒNIC 
 
 
Cicle Formatiu 

 
ACTIVITATS COMERCIALS 
 
 
Curs 

 
PRIMER 
 
 
Durada 

 
99 HORES 
 
 
Grau 

 
MITJÀ 
 
 
UNITATS FORMATIVES 

 

MP10: COMERÇ ELECTRÒNIC (99 h + 0hlld) 

Unitats Formatives H mín. + D + HLLD Data inici Data fi 

UF1 Gestió de la web i de la botiga 
virtual. 

45 + 0 + 0 
30/11/2020 
01/12/2020 

22/03/2021 G1 
23/03/2021 G2 

UF2 Execució del pla de màrqueting 
digital. 

33 + 0 + 0 
14/09/2020 
15/09/2020 

23/11/2020 G1 
24/11/2020 G2 

UF3 Comunicació empresarial en 
l’entorn digital. 

21 + 0 + 0 
12/04/2021 
06/04/2021 

17/05/2021 G1 
18/05/2021 G2 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
INS Campclar 

 
 
 
Rambla de Ponent, 66  e3006125@xtec.cat
43006 Tarragona   Tel. 977 54 10 07

     

 
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

 
- Realitzar les accions de comerç electrònic, mantenint la pàgina web de l'empresa i els 

sistemes socials de comunicació a través d'internet, per complir els objectius de comerç 
electrònic de l'empresa definits en el pla de màrqueting digital. 

- Adaptar-se a les noves situacions laborals originades pels canvis tecnològics i organitzatius 
en els processos productius, actualitzant els coneixements, utilitzant els recursos existents 
per a l'aprenentatge al llarg de la vida, i les tecnologies de la informació i la comunicació. 

- Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i 
desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en 
l'entorn de treball. 

- Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les 
causes que les provoquen, dintre l'àmbit de la seva competència i autonomia. 

- Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i la competència de les diferents persones 
que intervenen en l'àmbit del seu treball. 

- Aplicar protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el 
procés productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i ambiental. 

- Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de “disseny per a tothom” en les 
activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.   
 

 
METODOLOGIA 

 

 Principis d'aprenentatge emprats: Constructivisme, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge 
observacional. 

 L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
 Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels continguts a treballar i 

dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 
 El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional corresponent. 

Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, llibre de text, apunts, 
exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

 En cada UF hi hauran plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de treballar 
l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes 
o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus d’activitats: individuals i en grup. 

 Resolució de casos pràctics. 
 Supervisió i atenció personalitzada que el professorat té reservat per atendre i resoldre dubtes als 

alumnes. 
 Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a l’alumnat, 

especialment amb NESE. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 
L’avaluació consistirà en exercicis pràctics i diverses proves escrites, on s’avaluarà els coneixements 
teòrics i pràctics de l’alumnat. Caldrà l’assistència a classe i la bona predisposició de l’alumnat i 
l’execució de les tasques encomanades per part del professorat en el temps indicat. 
 
Per tal d’avaluar l’assoliment de les capacitats d’aprenentatge de la UF es realitzaran: 

- Exercicis pràctiques i diverses proves escrites, per tal d’avaluar els coneixements teòrics i 
pràctics de l’alumnat. El professorat tindrà també les seves graelles d’observació, on anirà 
prenen notes del desenvolupament habitual de les activitats per part del grup classe, ja sigui 
de forma individual o colꞏlectiva. Les rúbriques, individuals i grupals també s’utilitzaran com a 
eina d’avaluació, dossiers amb exercicis donats pel professorat, exposicions orals individuals 
o en grup, realització de jocs amb temàtiques de la matèria exposada i exàmens o 
qüestionaris al Moodle. 

 
Per a la superació del mòdul en 1a convocatòria es consideren requisits necessaris: 

 La realització de les diferents proves o exàmens. 
Per a cada Unitat Formativa es valorarà per una part els exàmens que es facin al llarg 
d’aquesta i per una altra part els treballs. 
- Per a poder aprovar l’alumnat: 

a) S’ha d’haver presentat a tots els exàmens realitzats i obtenir com a mínim una nota 
de 4 en cadascun dels exàmens per poder fer la nota mitjana d’aquesta part. 
No es repetirà cap examen a menys que l’alumne justifiqui la falta per estar ingressat 
en un hospital, per la mort d’un familiar de primer o segon grau o altres justificants 
oficials. 
b) Ha d’haver realitzar els treballs exigits pel professorat, tenint en compte que la 
copia o la no presentació d’un treball en la data establerta serà avaluat amb un zero. 
La nota mitjana de tots els treballs ha de ser com a mínim de 4 per poder calcular la 
ponderació entre la nota d’exàmens i de treballs. 

 La presentació de tots els treballs solꞏlicitats amb el mínim de requisits exigits i en els terminis 
senyalats. 

 Algunes activitats s’hauran de presentar oralment davant del grup, ja sigui de forma individual 
o en grup. 

 La presentació dels treballs digitals es farà a través del Moodle. Els treballs no digitals es 
lliuraran en la data establerta i romandran custodiats al centre. 

 L’assistència a classe en els percentatges indicats, (90% d’assistència). La participació a les 
sessions en streaming s'han de fer amb la càmera activada per poder fer el control 
d'"assistència". 

 L’assistència a les diferents activitats considerades obligatòries.  
 En tot cas, per a superar el mòdul serà condició indispensable que l’alumne mostri posseir 

unes habilitats, actituds i capacitats d’acció en relació als continguts que són adequats per a 
les diferents funcions del Mòdul professional de Comerç electrònic. 
 

 La superació de totes les unitats formatives, en una nota com a mínim de 5. 
 

QMP= 0,45*QUF1+0,33*QUF2+0,22*QUF3 
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AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP EN 2a CONVOCATÒRIA 

1.  Si la qualificació total de la UF no arribés a 5 s'haurà d'anar a la següent convocatòria. 
2. La segona convocatòria constarà d'una prova amb una part teòrica i una part pràctica i 

haurà de ser superat com a mínim amb un 5. 
 

 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA 

 
- Sortides, visites a empreses, superfícies comercials, botigues i xerrades d’experts, en la mesura 

que sigui possible. 
- Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 

 
Bibliografia bàsica: 

 
- Llibres de consulta sobre comerç electrònic.  

o Comercio electrónico. Santiago Iruretagoyena Pascual. Mc Graw Hill. 2015 
o Comercio electrónico. Juan José Castaño y Susana Jurado. Editex. 2016 

- Utilització del Moodle del centre. (Altres apunts penjats pel professorat). 
- Llibres, revistes especialitzades, legislació, etc.  
- Consulta i visualització de vídeos. 
- Utilització d’Internet per buscar informació de la UF i d’altres assumptes necessaris per tal 

desenvolupar alguna activitat o treball. 
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL  
 
 
Número i nom del mòdul professional  
 
M11- MÀRQUETING EN L’ACTIVITAT COMERCIAL 
 
 
Cicle Formatiu 
 
ACTIVITATS COMERCIALS 
 
 
Curs: 
 
PRIMER 
 
 
Durada 
 
 99 HORES 
 
 
Grau 
 
MITJÀ 
 
 
UNITATS FORMATIVES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MP11 :    MÀRQUETING EN L’ACTIVITAT COMERCIAL      (99 h + 0 hlld) 

Unitats Formatives H mín. + D + HLLD Data inici Data fi 

UF1 Màrqueting i recerca 
d’informació 

45 + 0 + 0 
14/09/20 
18/09/20 

11/01/21 G1 
15/01/21 G2 

UF2 Polítiques comercials i pla de 
màrqueting  

54 + 0 + 0 
18/01/21 
22/01/21 

17/05/21 G1 
14/05/21 G2 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
 
9. Executar les accions de màrqueting definides per l'organització comercial en el pla de 
màrqueting, identificant les necessitats de productes i/o serveis dels clients els factors que 
intervenen en la fixació de preus, els canals de distribució i les tècniques de comunicació per 
complir els objectius fixats per la direcció comercial. 
13. Adaptar-se a les noves situacions laborals originades pels canvis tecnològics i organitzatius 
en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos 
existents per l’aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació. 
14. Actuar amb responsabilitat i autonomia en l’àmbit de la seva competència, organitzant i 
desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en 
l’entorn de treball. 
15. Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les 
causes que les provoquen, dintre l’àmbit de la seva competència i autonomia. 
16. Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i competència de les diferents persones 
que intervenen en l’àmbit del seu treball. 
 
METODOLOGIA 
 
 Principis d'aprenentatge emprats: Constructivisme, aprenentatge cooperatiu i 

aprenentatge observacional. 
 L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
 Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels continguts a 

treballar i dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 
 El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional 

corresponent. Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, llibre 
de text, apunts, exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

 En cada UF hi hauran plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de 
treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de 
preguntes concretes o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus d’activitats: 
individuals i en grup. 

 Resolució de casos pràctics. 
 Supervisió i atenció personalitzada que el professorat té reservat per atendre i resoldre 

dubtes als alumnes. 
 Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a 

l’alumnat, especialment amb NESE. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
Per superar el Mòdul professional cal superar independentment les 2 UF. La qualificació del 
Mòdul Professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació: 
 

QMP= 0,45ꞏ QUF1 + 0,55ꞏQUF2
 
AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP EN 2a CONVOCATÒRIA 
 
L’alumnat que es presenti en 2a convocatòria per poder fer l’examen, haurà de lliurar un 
dossier/pràctiques/projecte l’última setmana del mes de maig amb les activitats referents a la 
UF pendent en primera convocatòria. Aquest dossier/pràctiques/projecte estarà disponible al 
Moodle. 
Per poder-se presentar a l’examen de la 2a convocatòria l’alumnat haurà de lliurar el 
dossier/pràctiques/projecte en els terminis indicats. 
 

Dossier/pràctiques/projecte Prova escrita
40% 60% 

 
La nota mínima de presentació del dossier ha de ser de 5 i la prova escrita també ha de ser 
com a mínim de 5 per poder fer el percentatge per la nota de la 2a. convocatòria. 

 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS /   BIBLIOGRAFIA 
 
Si la situació ens ho permet les activitats proposades són: 

 
 

- Sortides, visites a empreses, superfícies comercials, botigues i xerrades d’experts. 
- Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 
- Bibliografia bàsica:  Llibres  de consulta sobre màrqueting en l’activitat comercial.  
- Màrqueting en l’activitat comercial. Mc Graw Hill. 2014 
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL 
 
 
Número i nom del mòdul professional 
 
MP12 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 
 
 
Cicle Formatiu 
 
ACTIVITATS COMERCIALS 
 
 
Curs: 
 
PRIMER  
 
 
Durada 
 
99 HORES 
 
 
Grau 
 
MITJÀ 
 
 
UNITATS FORMATIVES 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MP12:  FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (99h) 

Unitats Formatives H mín. + D + HLLD Data inici Data fi 

UF 2. Prevenció de riscos laborals 33 + 0 + 0 
17.09.20 G1 
22.09.20 G2 

26.11.20 G1  
01.12.20 G2 

UF 1. Incorporació al treball 66 + 0 + 0 
03.12.20 G1 
08.12.20 G2 

13.05.21 G1 
18.05.21 G2 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
 
 

1. Selecciona oportunitats d’ocupació, identificant les diferents possibilitats d’inserció i 

les alternatives d’aprenentatge al llarg de la vida. 

2. Aplica els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb 

el perfil de tècnic o tècnica en sistemes  microinformàtics i xarxes. 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, 

reconeixent-les en els diferents. 

4. Aprenentatge de treball en equip i aprofundiment en aquelles competències 

transversals de cada alumne, autoconeixement d’aquestes i millorar aquelles que 

puguem millorar. 

 
 
METODOLOGIA 
 

 En aquest ordre es volen aplicar unes estratègies metodològiques, mitjançant 

activitats formatives, per què l’alumne adquireixi i apliqui autònomament els 

coneixements. Això es realitzarà mitjançant tècniques d’aprenentatge actiu i inductiu. 

En concret per implementar l’aprenentatge actiu es faran servir: classes interactives 

on l’alumne tingui gran protagonisme a partir de la seva experiència personal, 

discussió i tasques fora de l’aula. Amb relació a les tècniques inductives farem servir: 

casos pràctics, l’aprenentatge basat en problemes (PBL), malgrat que no s’aplicarà 

de forma “pura” i en realitat es realitzarà una combinació introduint casos pràctics 

amb alguna tècnica de PBL, com per exemple: cerca i interpretació de normativa de 

forma autònoma per l’alumne. Al temps es recomanarà la lectura prèvia a la classe 

amb el material que es realitzarà en aquesta. 

 L’alumne disposarà al Moodle del mòdul; les activitats, apunts i material digital i 

audiovisual que es faci servir a l’aula per a poder disposar-hi sempre que ho 

necessiti. 

 Es vol fomentar l’ús racional i intelꞏligent d’Internet, per la qual cosa les referències a 

aquest recurs seran constants, de forma que molts continguts podran, en funció de la 

decisió de l’alumne unes vegades i obligatòriament d’altres, ser ampliats i/o 

complementats. 

 Respecte a la Unitat Formativa 2, volem fer notar la introducció d’un treball 

colꞏlaboratiu amb relació al desenvolupament del NF3. Aquest consistirà en la 

preparació per part dels alumnes en agrupaments de 3-4 alumnes d’una presentació 

davant el grup classe i un material que després hi hauran de lliurar sobre els 

diferents grups de factors de risc. L’ampliació d’aquest es realitza a l’activitat i 

instruccions corresponents. D’aquesta forma es fomenta també el desenvolupament 
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de les habilitats oratòries dels alumnes i la utilització del llenguatge verbal i el parlar 

en públic 

 Finalment es vol introduir el foment de la lectura i promoure la curiositat intelꞏlectual 

dels alumnes amb relació al contingut de l’àrea mitjançant la lectura voluntària, per 

això se’ls motivarà per tal  que aportin, quan ho creguin oportú, articles o notícies 

que ells creguin interessants sobre els diferents temes que es tracten a l’assignatura. 

Creiem que aquesta és una bona estratègica per trencar l’adquisició d’informació 

superficial mitjançant la utilització de les diverses eines telemàtiques i contribuir a 

una reflexió reposada de conceptes. 

 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
 
L’avaluació de les UF es farà de forma contínua al llarg de la seva durada. Les dates 

concretes de la realització de cada prova s’indicarà al calendari del Moodle del curs així com 

de forma presencial a l’aula.  

 

Els instruments d’avaluació estaran formats per comentaris de premsa, supòsit pràctics, 

proves test, proves escrites, activitats de recerca, activitats pràctiques i les capacitats clau.  

L’alumne haurà d’obtenir un 4 a la prova escrita i a les pràctiques per tal  que se l’hi pugui fer 

mitja en la nota final de la UF. En el cas que l’alumne no superi la unitat formativa, haurà 

d’anar a segona convocatòria en la qual se’ls farà un examen teòric on la nota mínima per 

aprovar haurà de ser de 5. 

 

L’assistència a les classes és obligatòria. 

 
La qualificació del mòdul Professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació : 
 

QMP= 0’67 * QUF1 + 0’33 * QUF2ꞏ 
 
 
AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP EN 2a CONVOCATÒRIA 
 
L’alumnat que es presenti en 2a convocatòria per poder fer l’examen, haurà de lliurar les 
pràctiques  i realitzar les proves escrites dels Nuclis Formatius que no hagi superat durant el 
curs. 
 

Pràctiques Prova escrita
50% 50% 

 
 
La nota mínima de presentació del dossier ha de ser de 5 i la prova escrita també ha de ser 
com a mínim de 5 per poder fer el percentatge per la nota de la 2a. convocatòria. 
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ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS /   BIBLIOGRAFIA 
 

 Llibre de text: Formació i Orientació Laboral . Editorial EDEBÉ.  Explicació teòrica 
dels temes amb suport PowerPoint. Els alumnes disposaran al Moodle de tot aquest 
material. 

 Articles de premsa. 
 Supòsits pràctics facilitats pel professor. 
 Vídeos. 

 
Webs  de Internet: 
www.redtrabaja.es 
www.mtin.es 
www.gencat.cat/treball 
www.insht.es 
www.oficinadetreball.cat 
www.inem.es 
www.ccoo.es 
www.prevencionintegral.com 
www.imagenesdeprevencion.com 
www.prevention-world.com 
 
Conveni Colꞏlectiu corresponent. 
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL  

 
Número i nom del mòdul professional  

 
M13-SÍNTESI 
 
 
Cicle Formatiu 

 
ACTIVITATS COMERCIALS 
 
 
Curs 

 
SEGON 
 
 
Durada 

 
66 HORES 
 
 
Grau 

 
MITJÀ 
 
 
UNITATS FORMATIVES 

 

MP13: SÍNTESI (66h + 0hlld) 

Unitats Formatives H mín. + D + HLLD Data inici Data fi 

UF1 Síntesi 33 + 33 + 0 16/09/2020 18/05/2021 

*L’alumnat que realitzi aquest mòdul en Dual assistirà a classe 1 hora a la setmana. 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

 
1. Realitzar projectes de viabilitat i de posada en marxa i exercici per compte propi de l’activitat d’un 

petit negoci de comerç al detall, adquirint els recursos necessaris i acomplint amb les obligacions 
legals i administratives, conforme a la normativa vigent. 

2. Administrar i gestionar un petit establiment comercial, realitzant les activitats necessàries amb 
eficàcia i rendibilitat, i respectant la normativa vigent. 

3. Realitzar la venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització, 
utilitzant les tècniques de venda adequades a la tipologia del client i als criteris establerts per 
l’empresa. 

4. Organitzar les operacions de l’emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que en 
garanteixin la conservació, mitjançant l’optimització de mitjans humans, materials i d’espai, 
d’acord amb procediments establerts. 

5. Garantir l’aprovisionament del petit negoci, preveient les necessitats de compra per mantenir el 
nivell de servei que requereix l’atenció a la demanda dels clients o consumidors. 

6. Realitzar activitats d’animació del punt de venda en establiments dedicats a la comercialització 
de productes i/o serveis, aplicant tècniques de merchandising, d’acord amb els objectius 
establerts en el pla de comercialització de l’empresa. 

7. Realitzar les accions de comerç electrònic, mantenint la pàgina web de l’empresa i els sistemes 
socials de comunicació a través d’internet, per acomplir amb els objectius de comerç electrònic 
de l’empresa definits en el pla de màrqueting digital. 

8. Realitzar la gestió comercial i administrativa de l’establiment comercial, utilitzant el hardware i 
software apropiat per automatitzar les tasques i treballs. 

9. Executar les accions de màrqueting definides per l’organització comercial en el pla de 
màrqueting, identificant les necessitats de productes i/o serveis dels clients els factors que 
intervenen en la fixació de preus, els canals de distribució i les tècniques de comunicació per 
l’acompliment dels objectius fixats per la direcció comercial. 

10. Executar els plans d’atenció al client, gestionant un sistema d’informació per mantenir el servei 
de qualitat que garanteixi el nivell de satisfacció dels clients, consumidors i usuaris. 

11. Realitzar vendes especialitzades de productes i/o serveis, adaptant l’argumentari de vendes a les 
característiques peculiars de cada cas per l’acompliment dels objectius comercials definits per la 
direcció comercial. 

12. Gestionar en anglès les relacions amb clients, usuaris o consumidors, realitzant el seguiment de 
les operacions, per assegurar el nivell de servei donat. 

13. Adaptar-se a les noves situacions laborals originades pels canvis tecnològics i organitzatius en 
els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos existents per 
l’aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació. 

14. Actuar amb responsabilitat i autonomia en l’àmbit de la seva competència, organitzant i 
desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip amb altres professionals en 
l’entorn de treball. 

15. Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes 
que les provoquen, dintre l’àmbit de la seva competència i autonomia. 

16. Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i competència de les diferents persones que 
intervenen en l’àmbit del seu treball. 
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17. Aplicar protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el 
procés productiu, per evitar danys a les persones i a l’entorn laboral i ambiental. 

18. Aplicar procediments de qualitat, d’accessibilitat universal i de “disseny per a tothom” en les 
activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis. 

19. Realitzar la gestió bàsica per la creació i funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la 
seva activitat professional. 

20. Exercir els drets i acomplir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, 
d’acord amb l’establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social 
i cultural. 

21. Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i fórmules de comunicació bàsiques en 
els circuits d'una empresa del sector del comerç i el màrqueting. 

 
METODOLOGIA 

 

 Principis d'aprenentatge emprats: Constructivisme, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge 
observacional. 

 L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
 Al començar la Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels continguts a treballar i 

dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 
 El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional corresponent. 

Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, llibre de text, apunts, 
exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

 En cada UF hi hauran plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de treballar 
l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes 
o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus d’activitats: individuals i en grup. 

 Resolució de casos pràctics. 
 Supervisió i atenció personalitzada que el professorat té reservat per atendre i resoldre dubtes als 

alumnes. 

 Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a l’alumnat, 
especialment amb NESE. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 
L’avaluació consistirà en exercicis pràctics i diverses proves escrites, on s’avaluarà els coneixements 
teòrics i pràctics de l’alumnat. Caldrà l’assistència a classe i la bona predisposició de l’alumnat i 
l’execució de les tasques encomanades per part del professorat en el temps indicat. 
 
Per tal d’avaluar l’assoliment de les capacitats d’aprenentatge de la UF es realitzaran: 

- Exercicis pràctiques i diverses proves escrites, per tal d’avaluar els coneixements teòrics i 
pràctics de l’alumnat. El professorat tindrà també les seves graelles d’observació, on anirà 
prenen notes del desenvolupament habitual de les activitats per part del grup classe, ja sigui 
de forma individual o colꞏlectiva. Les rúbriques, individuals i grupals, també s’utilitzaran com a 
eina d’avaluació, dossiers amb exercicis donats pel professorat, exposicions orals individuals 
o en grup, realització de jocs amb temàtiques de la matèria exposada i exàmens o 
qüestionaris al Moodle. 

 
Per a la superació del mòdul en 1a convocatòria es consideren requisits necessaris: 

La Unitat Formativa es valorarà el treball. 
- Per a poder aprovar l’alumnat: 

Ha d’haver realitzar els treballs exigits pel professorat, tenint en compte que la copia o 
la no presentació d’un treball en la data establerta serà avaluat amb un zero. No es 
repetirà cap presentació a menys que l’alumne justifiqui la falta per estar ingressat en 
un hospital, per la mort d’un familiar de primer o segon grau o altres justificants 
oficials. 
 

 La presentació de tots els treballs solꞏlicitats amb el mínim de requisits exigits i en els terminis 
senyalats. 

 El treball s’haurà de presentar oralment davant del grup o del professorat només, ja sigui de 
forma individual o en grup. 

 La presentació dels treballs digitals es farà a través del Moodle. Els treballs no digitals es 
lliuraran en la data establerta i romandran custodiats al centre. 

 L’assistència a classe en els percentatges indicats, (90% d’assistència). La participació a les 
sessions en streaming s'han de fer amb la càmera activada per poder fer el control 
d'"assistència". 

 L’assistència a les diferents activitats considerades obligatòries.  
 En tot cas, per a superar el mòdul serà condició indispensable que l’alumne mostri posseir 

unes habilitats, actituds i capacitats d’acció en relació als continguts que són adequats per a 
les diferents funcions del Mòdul professional de Síntesi. 
 

 La superació de la unitat formativa, en una nota com a mínim de 5. 
 

QMP= QUF1 
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AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP EN 2a CONVOCATÒRIA 
 
L’alumnat que es presenti en 2a convocatòria haurà de lliurar un dossier/pràctiques/projecte en els 
terminis indicats amb les activitats referents a la UF pendent en primera convocatòria. Aquest 
dossier/pràctiques/projecte estarà disponible al Moodle. 
 

Dossier/pràctiques/projecte
100% 

 
La nota mínima del dossier/pràctiques/projecte ha de ser de 5 per poder calcular la nota de la 2a. 
convocatòria. 
 

 

 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA 

 
 

- Sortides, visites a empreses, superfícies comercials, botigues i xerrades d’experts, en la mesura 
que sigui possible. 

- Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 
 

Bibliografia bàsica: 
 
- Llibres de consulta sobre activitats comercials, empresa i iniciativa emprenedora . 
- Llibre de text: tots els citats anteriorment als MP. 
- Utilització del Moodle del centre. (Altres apunts penjats pel professorat). 
- Llibres, revistes especialitzades, legislació, etc.  
- Consulta i visualització de vídeos. 
- Utilització d’Internet per buscar informació de la UF i d’altres assumptes necessaris per tal 

desenvolupar alguna activitat o treball. 
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL  
 
Número i nom del mòdul professional  
 
M14- FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 
 
Cicle Formatiu 
 
ACTIVITATS COMERCIALS 
 
Curs: 
 
PRIMER I SEGON 
 
Durada 
 
100 I 350 HORES 
 
Grau 
 
MITJÀ 
 
 
UNITATS FORMATIVES 
 
 

 
* Es seguiran les indicacions de les autoritats competents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MP14 : FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL      (350 h + 0 hlld)* 

Alumnat Hores mín. + HLLD Data inici Data fi 

Alumnat DUAL 100h+0 hlld 12/09/2020 8/06/2021 

Alumnat no DUAL 350h+0 hlld 12/09/2020 8/06/2021 
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FUNCIONS I OBJECTIUS DEL MÒDUL 
 
A nivell formatiu el mòdul de formació en centres de treball ha de complir 
dues funcions bàsiques: 

a) Aplicar en una situació real de treball els coneixements, les habilitats i 
els comportaments de tipus actitudinals relacionats amb les capacitats 
clau que potencien determinades competències professionals 

b) Complementar la formació en un centre educatiu en aquells aspectes 
formatius que es poden ampliar en un àmbit professional concret. 

Els objectius generals es poden sintetitzar en: 
 

1. Identificar l'estructura, l'organització i les condicions de treball de 
l'empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que 
realitza. 

2. Desenvolupar actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat 
professional d'acord amb les característiques del lloc de treball i els 
procediments establerts pel centre de treball. 

3. Realitzar les activitats formatives de referència seguint protocols 
establerts pel centre de treball. 

 
METODOLOGIA 
 
 Pràctiques supervisades pel titular del Centre que es realitzaran a les 

empreses concertades de la seva zona de residència o d’àmbit de l’Institut. 

 Establiment de les tasques a realitzar pels alumnes pactats entre el/la 
titular del centre i el tutor de pràctiques. 

 
CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS/LES ALUMNES PER PODER FER 
L’FCT  
 
 Els alumnes hauran de tenir aprovat el 80% de les hores de primer a 

l’hora de fer l’FCT per tenir-hi incidència directa en les activitats a fer.  
 

 A cada junta d’avaluació es farà revisió dels mòduls no superats de 1r per 
l’equip docent durant el curs de 2n. 

 
 Els alumnes hauran de presentar una actitud responsable per poder 

realitzar les pràctiques a l’empresa. 
 
 Si l’alumne acaba l’FCT després del dia oficial de començament de les 

classes al setembre, encara que només acabi un dia més tard l’FCT, 
s’haurà de tornar a matricular. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
Es realitza mitjançant avaluació continuada. Es realitzarà una avaluació 
conjunta entre el centre i el tutor de pràctiques a la meitat de les pràctiques 
que es farà constar a l’aplicatiu. Al acabar el període de formació s’avaluarà 
novament a l’alumne, respecte a les activitats formatives i a la seva actitud 
envers les pràctiques. 

L’avaluació final es decidirà en la junta d’avaluació del equip docent. 

L’avaluació es farà una vegada acabat el període de pràctiques dins de les 
dades marcades al principi de curs i quan el quadern de seguiment de 
pràctiques a les empreses hagi rebut el vist-i-plau del Coordinador de l’FCT.  

En el cas que el/la alumne/a sigui declarat NO APTE, s’haurà de tornar a 
matricular el curs que següent i haurà de tornar a fer les pràctiques 
 
 
EXEMPCIONS 
 
Els/les alumnes es podran acollir als tipus d’exempcions contemplades a la 
normativa de l’any de la seva matriculació. 

Per poder obtenir qualsevol de les exempcions hauran de lliurar la 
documentació necessària amb la solꞏlicitud corresponent al coordinador de 
l’FCT. 


