
 

 

CICLO MEDIO DE ACTIVIDADES COMERCIAIS: 
INFORMACIÓN BÁSICA 

‐ Denominación: Actividades Comerciais. 

‐ Nivel: formación profesional de grao medio. 

‐ Duración: 2.000 horas. 

‐ Familia profesional: Comercio e Márketing. 

‐ Modalidade: Presencial. 

Acceso ao ciclo de grado medio en actividades comerciais 

- Persoas que posúen título da ESO ou titulacións equivalentes para efectos de acceso a 

ciclos. 

- Persoas que teñen título profesional básico ou os módulos obrigatorios dos PCPI do curso 

2011-2012 ou seguintes. 

- Persoas que teñen certificación de superación das probas de acceso a ciclos ou outras vías 

de acceso a ciclos de grao medio. 

 

A competencia xeral do título de técnico en Actividades Comerciais 

Desenvolver actividades de distribución e comercialización de bens e/ou servizos, e en xestionar un 

pequeno establecemento comercial, aplicando as normas de calidade e seguridade establecidas e 

respectando a lexislación vixente. 

 

Saídas profesionais 

As persoas que obteñan o título de técnico en Actividades Comerciais exercerán a súa actividade en 

calquera sector produtivo dentro da área de comercialización ou nas seccións de establecementos 

comerciais, realizando actividades de venda de produtos e/ou servizos a través de diversas canles de 

comercialización, ou ben realizando funcións de organización e xestión do seu propio comercio. 

 

Trátase de traballadores e traballadoras por conta propia que xestionan un pequeno comercio ou 

unha tenda tradicional, ou por conta allea, que exercen a súa actividade nos departamentos ou nas 

seccións de comercialización de calquera empresa ou organización, en diversos subsectores. 

 

Ocupacións e postos de traballo máis salientables 

– Vendedor/a. 

– Vendedor/a técnico/a. 

– Representante comercial. 

– Orientador/a comercial. 



 

 

– Promotor/a. 

– Televendedor/a. 

– Vendedor/a a distancia. 

– Teleoperador/a (en call centers). 

– Axente de información e atención á clientela. 

– Caixeiro/a ou repoñedor/a. 

– Operador/a de contact centers. 

– Administrador/a de contidos en liña. 

– Comerciante de tenda. 

– Xerente de pequeno comercio. 

– Técnico/a en xestión de existencias e almacén. 

– Xefe/a de almacén. 

– Responsable de recepción de mercadorías. 

– Responsable de expedición de mercadorías. 

– Técnico/a en loxística de almacéns. 

– Técnico/a de información e atención á clientela en empresas. 

 

Módulos profesionais do ciclo formativo de grao medio de Actividades Comerciais 

 

Vantaxes de estudar o ciclo 

‐ Realización de prácticas profesionais nas mellores empresas da contorna: INDITEX, CORTE 

INGLÉS, GADISA... 

‐ Elevada inserción laboral. 



 

 

‐ Equipamento informático de última xeración. (un ordenador por alumno/a). 

‐ Acceso directo a ciclos de grao superior. 

‐ Acceso á función pública. 

Instalacións do CMAC 

Aquí podes ver unhas fotos das aulas nas que traballamos no Ciclo: 

 

  Zona de estudo 

 

 

  Aula de escaparatismo 



 

 

 

  Aula Taller 

 

 

  Aula 1º de CMAC 

 



 

 

 

  Aula 1º de CMAC (cara ao fondo) 

 

 

  Aula 2º de CMAC 

 


