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Com accedir-hi?

Accés directe
✔ Graduat en Batxillerat ( 60 % places )
✔ Títol CFGM  ( 20 % places )

Prova d’accés a GM ( 20 % places )
✔ Tenir 19 anys o complir-los el 2022



Puc accedir d’un CFGS a la 
universitat?
Sí, pots accedir directament a la universitat a les 
branques:
✔ Arts i Humanitats (AH)
✔ Ciències Socials i Jurídiques (CSJ)

✔Si vols millorar la nota mitjana del CFGS (de 10 a 14 
punts) has de realitzar la Fase específica de les 
proves PAU



Tècnic/a Superior en Gestió de 
Vendes i Espais Comercials 

ESTRUCTURA

✔ Durada: 2 cursos lectius (2.000h) 

✔ Horari: 

▪ Matí 1r Curs ( 8:00h – 14:30) 

▪ Tarda  2n Curs (15:00 – 21:30) 

✔ Formació  en Centres de Treball (FCT): 1.584h Institut - 416h 
Empresa

✔ Formació DUAL: 1.320 Institut - 1.000h Empresa



Contingut Curricular

✔Gestió de productes i promocions en el 
punt de venda (66 h)

✔Gestió econòmica i financera de 
l’empresa (132 h)

✔Investigació comercial (99 h)

✔Logística d’emmagatzematges (99 h)

✔Polítiques de màrqueting (132 h) 

✔Tècniques de venda i negociació (99 h)

✔Anglès (132 h)

✔Logística d’aprovisionament (66h)

✔Atenció al client, consumidor i usuari 
(66 h)

✔Aparadorisme i disseny d’espais 
comercials (66 h)

✔Organització d’equips de venda (99 h)
✔Màrqueting digital (165 h) 
✔Formació i orientació Laboral (66 h)
✔Projecte de gestió de vendes i espais 

comercials  (264 h)
✔Formació en Centres de Treball (416 h)



Sortides Professionals 

✔Cap de vendes
✔Agent comercial
✔Encarregat/da de botiga o comerç
✔Venedor/a tècnic o venedora tècnica
✔Coordinador/a de comercials

✔Supervisor/a de telemàrqueting
✔Merchandiser
✔Aparadorista comercial
✔Dissenyador/a d'espais comercials
✔Responsable de promocions punt de 

venda



On podré realitzar les 
pràctiques? 



FP DUAL (Comerç)

✔Formació DUAL en 2n curs.
✔Modalitat Contracte/Beca
✔Empreses col·laboradores



Pràctiques a l’estranger

Erasmus+ has opportunities for 
people of all ages, helping them 
develop and share knowledge and 
experience at institutions and 
organizations in different countries



A més, t’oferim...

✔Participació en projectes d’emprenedoria 
✔Xarxa Orienta 
✔Vocational Workshop
✔GEP
✔Metodologia AICLE 



Dates importants curs 2021/2022 
CFGS

Preinscripció: del 25 al 31 de maig

Documentació: del 25 de maig a l’1 
de juny

Llistat provisional: 23 de juny

Llistat definitiu: 5 de juliol

Matrícula: del 18 al 22 de juliol



Adreces d'interès

 Web Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
https://iesffg.cat/ 
 Cercador de CF per família professional

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/families-professionals/comerc-marqueting
/
Catalunya Professional: tota la informació de FP

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/ 

@insffg_sjd           @insffg_sjd @InstitutFrancescFerreriGuardia

https://iesffg.cat/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/


Estem per resoldre els vostres 
dubtes...

... I acompanyar-vos en aquest 
viatge. 



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 
PARTICIPACIÓ


