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FULL INFORMATIU CICLES FORMATIUS                                 CURS 2022-23 
Continguts i Avaluació 
 

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Comerç i Màrqueting 
Cicle Formatiu: Activitats comercials    Curs: 2n - DUAL 
 
COMPETÈNCIA GENERAL 
La competència general d'aquest títol consisteix en desenvolupar les activitats de 
distribució i comercialització de béns i/o serveis, i en gestionar un petit establiment 
comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la 
legislació vigent. 
 
 

 

Mòdul professional 03: Gestió d'un petit comerç 
Durada: 132 hores 
 
UF1: Emprenedoria i creació d’un petit comerç. 33 hores 
UF2: Gestió econòmica d’un petit comerç. 66 hores 
UF3 Procés administratiu, comptable i fiscal. 33 hores 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  I   RECUPERACIÓ. 
Es realitzarà avaluació continuada mitjançant  la realització de proves periòdiques, 
treballs i projectes programats en el mòdul. 
 

Continguts Sistema d’avaluació 

Proves i/o pràctiques de cada 
UF 

Nota de 5 com a mínim per aprovar. 

Activitats diàries de seguiment 
del mòdul  

Activitats sense nota mínima per 
aprovar. 

 
El sistema detallat d'avaluació s’especifica a la programació del mòdul. 
 
Sistema de recuperació del mòdul 
Convocatòria extraordinària: una prova per cadascuna de les unitats formatives no 
superades. És una prova final d’avaluació a realitzar en dates establertes pel centre. 
 
 

 

Mòdul professional 04: Processos de venda 
Durada: 132 hores 
 
UF 1: Venda al consumidor final. 55 hores 
UF 2: Venda a intermediaris, empreses i organitzacions. 44 hores 

UF 3: Terminal punt de venda (TPV) i altres eines de gestió de venda. 33 hores 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  I   RECUPERACIÓ. 
Es realitzarà avaluació continuada mitjançant  la realització de proves periòdiques, 
treballs i projectes programats en el mòdul. 
 
 

Continguts Sistema d’avaluació 
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Proves i/o pràctiques de cada 
UF 

Nota de 5 com a mínim per aprovar. 

Activitats diàries de seguiment 
del mòdul  

Activitats sense nota mínima per 
aprovar. 

 
El sistema detallat d'avaluació s’especifica a la programació del mòdul. 
 
Sistema de recuperació del mòdul 
Convocatòria extraordinària: una prova per cadascuna de les unitats formatives no 
superades. És una prova final d’avaluació a realitzar en dates establertes pel centre. 
 
 

 

Mòdul professional 08: Anglès 
Durada: 33 hores 
 
UF 1: Anglès tècnic. 33 hores, les altres 66 hores es van fer a 1r. curs 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  I   RECUPERACIÓ. 
 
Avaluació 
 

Continguts Sistema d’avaluació 

2 Proves amb 2 parts (escrita i 
oral)  

Nota de 5 com a mínim per aprovar. 

Activitats d’ensenyament-
aprenentatge  

Activitats sense nota mínima per 
aprovar. 

 
El sistema detallat d'avaluació s’especifica a la programació del mòdul. 
 
Sistema de recuperació del mòdul 
L’avaluació serà continua i l’alumnat aprovarà el mòdul si a finals del primer i segon 
curs de la unitat formativa els resultats són com a mínim de 5. Si la nota no arriba al 5, 
el mòdul es podrà recuperar a final de curs en convocatòria extraordinària mitjançant 
una prova que inclogui tots els conceptes que s’han treballat. 
 
Pel que fa als mòduls d’un any, si l’alumne/a no aprova en aquesta convocatòria 
extraordinària haurà de tornar a cursar el curs que ha suspès. 
 
Respecte als mòduls de dos anys si l’alumne/a suspèn també haurà de tornar a cursar 
el curs que ha suspès, primer o segon. 
 
Es tindrà en compte que l’alumnat hagi vingut a classe i s’hagi preparat les proves 
d’expressió oral durant el curs i seguit totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge 
per recuperar el mòdul. 
 

 

Mòdul professional 10: Comerç electrònic 
Durada: 99 hores 
 
UF 1: Gestió de la web i la botiga virtual. 44 hores 
UF 2: Execució del pla de màrqueting digital. 33 hores. 
UF 3: Comunicació empresarial en l’entorn digital. 22 hores 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ  I   RECUPERACIÓ. 
Es realitzarà avaluació continuada mitjançant  la realització de proves periòdiques, 
treballs i projectes programats en el mòdul. 
 

Continguts Sistema d’avaluació 
Proves i/o pràctiques de cada 
UF 

Nota de 5 com a mínim per aprovar. 

Activitats diàries de seguiment 
del mòdul  

Activitats sense nota mínima per 
aprovar. 

 
El sistema detallat d'avaluació s’especifica a la programació del mòdul. 
 
Sistema de recuperació del mòdul 
Convocatòria extraordinària: una prova per cadascuna de les unitats formatives no 
superada. És una prova final d’avaluació a realitzar en dates establertes pel centre. 
 
 

 

Mòdul professional 11: Màrqueting en l'activitat comercial 
Durada: 99 hores 
 
UF 1: Màrqueting i recerca d’informació. 45 hores  
UF 2: Recerca d’informació i pla de màrqueting. 54 hores 
  
CRITERIS D’AVALUACIÓ  I   RECUPERACIÓ. 
Es realitzarà avaluació continuada mitjançant  la realització de proves periòdiques, 
treballs i projectes programats en el mòdul. 
 

Continguts Sistema d’avaluació 
Proves i/o pràctiques de cada 
UF 

Nota de 5 com a mínim per aprovar. 

Activitats diàries de seguiment 
del mòdul  

Activitats sense nota mínima per 
aprovar. 

 
El sistema detallat d'avaluació s’especifica a la programació del mòdul. 
 
Sistema de recuperació del mòdul 
Convocatòria extraordinària: una prova per cadascuna de les unitats formatives no 
superada. És una prova final d’avaluació a realitzar en dates establertes pel centre. 
 

 

Mòdul professional 12: Síntesi d'activitats comercials 
Durada: 264 hores 
 
UF 1: Síntesi. 264 hores  
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  I   RECUPERACIÓ. 
Es realitzarà avaluació continuada mitjançant  el seguiment del treball a l’aula, 
valoració de la memòria presentada i valoració de la exposició pública del treball. 
 

Continguts Sistema d’avaluació 

Activitats diàries de seguiment Activitats sense nota mínima per 
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del mòdul aprovar. 
Presentació i defensa pública 
del projecte  

Nota de 5 com a mínim per aprovar. 

 
El sistema detallat d'avaluació s’especifica a la programació del mòdul. 
 
 
Sistema de recuperació del mòdul 
Convocatòria extraordinària: Correcció de les parts del projecte no superades. És una 
prova final d’avaluació a realitzar en dates establertes pel centre. 
 

 

Mòdul professional 14:   Formació en centres de treball. núm. hores: 416 
 
Sistema d’avaluació del mòdul 
 
El/la tutor/a de les pràctiques en centres de treball, farà conjuntament amb el tutor/a 
d’empresa una valoració de les activitats realitzades al centre de treball. 
L’alumne/a pot realitzar les pràctiques a partir del tercer trimestre del primer curs 
durant el curs escolar, o/i  en període de vacances escolars, sempre i quan no sigui al 
més d’agost. També hi ha l’opció de fer-les al finalitzar el segon curs. 
 
 
NORMATIVA DEL CICLE 
 
  Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título 

de Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 ORDRE ENS/163/2017, de 21 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del 

cicle formatiu de grau mitjà d'Activitats Comercials.   

 Orientacions als centres educatius per a organitzar el cicle formatiu de grau 

mitjà d’ Activitats Comercials. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0003/0fd03428-9fb2-452c-8d0f-6435dda559d6/T_Activitats_comercials.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0003/0fd03428-9fb2-452c-8d0f-6435dda559d6/T_Activitats_comercials.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7421/1627747.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7421/1627747.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/comermarqueting/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/comermarqueting/

