OFERTA EDUCATIVA FORMACIÓ PROFESSIONAL / FAMÍLIA PROFESSIONAL : COMERÇ I MÀRQUETING
Mòduls 1r curs

Mòduls 2n curs

FPB Serveis comercials

Tractament informàtic de dades (8h)
Tècniques bàsiques de merxandatge (6h)
Operacions auxiliars de magatzematge (4h)
Ciències aplicades I (5h)
Comunicació i societat I (inclou 1h d'anglès) (6h)
Tutoria (1h)

Aplicacions bàsiques d'ofimàtica (8h)
Atenció al client (3h)
Preparació de comandes i venda de productes (4h)
Ciències aplicades II (6h)
Comunicació i societat II (Inclou 2h d'anglès) (8h)
Formació en centres de treball (240h)
Tutoria (1h)

CFGM Activitats comercials

Màrqueting en l'activitat comercial (5h)
Gestió de compres (3h)
Dinamització del punt de venda (5h)
Processos de venda (5h)
Aplicacions informàtiques per al comerç (4h)
Anglès (5h)
Formació i orientació laboral (3h)
Tutoria (1h)

Gestió d'un petit comerç (8h)
Tècniques de magatzematge (6h)
Venda tècnica (6h)
Serveis d'atenció comercial (4h)
Comerç electrònic (6h)
Formació en centres de treball (FCT-possibilitat de cursar part
del mòdul a Itàlia) (400h)
Tutoria (1h)

CFGS Gestió de vendes i espais Polítiques de màrqueting (6h)
Màrqueting digital (8h) - impartit en anglès
comercials - DUAL
Investigació comercial (4h)
Gestió econòmica i financera de l'empresa (5h)
Anglès (4h)
Formació i orientació laboral (3h)
Tutoria (1h)

Aparadorisme i disseny d'espais comercials (2h)
Gestió de productes i promocions en el punt de venda (2h)
Organització d'equips de venda (1h)
Tècniques de venda i negociació - impartit en anglès (3h)
Logística de magatzem (2h)
Logística d'aprovisionament (2h)
Projecte de gestió de vendes i espais comercials (40h)

CFGS Màrqueting i publicitat

Disseny i elaboració de material de comunicació (8h)
Mitjans i soports de comunicació (6h) – impartit en anglès
Relacions públiques i organització d'esdeveniments de
màrqueting (4h)
Treball de camp en la investigació comercial (4h)
Llançament de productes i serveis (4h)
Atenció al client, consumidor i usuari (4h)
Formació en centres de treball (400h) – possibilitat de cursar-ho
a l'estranger
Projecte de màrqueting i publicitat (40h)

Més informació a http://www.caib.es/sites/fp/ca/portada-77258/?campa=yes (portal FP caib)
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html (portal FP Ministeri d'educació)

