CICLE FORMATIU – INFORMACIÓ GENERAL
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS
Descripció general.- El Cicle consta de dos cursos acadèmics. 2000 hores.
El primer curs
De finals de setembre fins a juny.
Classes de dilluns a divendres, de 15h a 20h.
Assistència obligatòria.
NO es pot fer a distància al nostre centre.
El segon curs
De finals de setembre a març (2 trimestres).- Classes teòriques
Darrer trimestre.- Una vegada superats TOTS els mòduls del cicle, s’accedeix a les pràctiques en
empreses (FCT). Són 400 hores de pràctiques. No remunerades. En empreses que gestionam des del
Centre.
Una vegada superades les pràctiques, es fa el mòdul del projecte final de cicle (40 hores).
Mòduls que formen el Cicle Formatiu:
PRIMER.Politiques de màrqueting.
Marketing digital.
Investigació comercial.
Gestió econòmica i financiera de l’empresa.
Anglès.
Formació i orientació laboral.
SEGON.Escaparatisme i disseny d’espais comercials.
Gestió de productes i promocions al punt de venda.
Organització d’equips de vendes.
Tècniques de venda i negociació
Logística d’emmagatzematge.
Logística d’aprovisionament.
FORMACIÓ en CENTRES de TREBALL (FCT)
Projecte final.
Plaç d’inscripció.- segons calendari de la consellería.
Requisits d’accés.- Requisits d’admissió als cicles formatius de grau superior
1. Poden cursar els cicles formatius de grau superior per a l’accés via batxiller, les persones que
tenen el títol de batxiller, regulat bé per la Llei orgànica 1/1990 (LOGSE) o bé regulat per la Llei orgànica
2/2006 (LOE).
2. Les persones interessades també tenen accés per aquesta via, sempre que tenguin alguna de les
titulacions acadèmiques o que hagin superat algun dels estudis que figuren a continuació:
a) Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
b) Haver superat el curs d’orientació universitari o preuniversitari.
c) Estar en possessió del títol de tècnic especialista, tècnic superior o un altre d’equivalent a
efectes acadèmics.
d) Estar en possessió d’una titulació universitària o d’una altra d’equivalent.
3. Poden accedir a cursar un cicle formatiu de grau superior per a l’accés via títol de grau mitjà, les
persones que tenen un títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà) .
4. Les persones que reuneixen una de les condicions següents poden sol·licitar les places reservades
per a l’accés per altres vies:
a) Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior o tenir l’exempció de fer totes
les parts de la prova, de conformitat amb la normativa vigent.
b) Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
Documentació a presentar.2 fot. DNI.
2 fotos carnet.
Fotocòpia llibre escolaritat o certificat de Batxillerat.
Certificat d’haver superat la prova d’accés. (Si cal)
Formulari d’inscripció. (A secretaria)
Hi ha una quota de col·laboració amb el centre. Un únic rebut anual.

