
Solicítase a través da aplicación web da
Consellería de Educación: "Admisión Ciclos"

Nesta aplicación atópase tamén o calendario
para facer as solicitudes de admisión.

www.edu.xunta.gal/ciclosadmision

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.

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. 
Xestión dun pequeno comercio ou tenda tradicional.

INFORMACIÓN DO CICLO MEDIO

ACTIVIDADES COMERCIAIS

Co título da ESO
Co título de Formación
Profesional Básica
Proba de acceso a Ciclo Medio

1.
2.

3.

COMO SE ACCEDE?

COMO E CANDO SE SOLICITA?

QUE TÍTULO SE OBTÉN?

TÉCNICO EN ACTIVIDADES COMERCIAIS

QUE SE APRENDE A FACER?

EN QUE ÁMBITOS SE TRABALLA?



Vendedor/a
Vendedor/a técnico/a
Representante comercial
Orientador/a comercial
Promotor/a
Televendedor/a e/ou
vendedor/a a distancia
Teleoperador/a
Axente de información e
atención ao cliente
Caixeiro/a Repoñedor/a

Administrador/a de contidos en

liña
Comerciante de tenda
Xerente dun pequeno comercio

Técnico en xestión de existencias e

almacén
Xefe/a de almacén
Responsable de recepción e

expedición de mercadorías

Técnico/a en loxística de almacén

Técnico/a de información e

atención ao cliente

INFORMACIÓN DO CICLO MEDIO

ACTIVIDADES COMERCIAIS

Aplicacións informáticas para
comercio
Dinamización de puntos de venda
Formación e orientación laboral
Inglés
Márketing na actividade
comercial
Procesos de venda
Xestión de compras

MATERIAS DE PRIMEIRO CURSO

Comercio electrónico
Servizos de atención comercial
Técnicas de almacén
Venda técnica
Xestión dun pequeno comercio
Formación en centros de
traballo

MATERIAS DE SEGUNDO CURSO

POSIBLES SAÍDASLABORAIS

MATERIAS QUE SECURSAN



INFORMACIÓN DO CICLO SUPERIOR

XESTIÓN DE VENTAS
E ESPAZOS COMERCIAIS

Solicítase a través da aplicación web da Consellería de
Educación: "Admisión Ciclos"

Nesta aplicación atópase tamén o calendario para
facer as solicitudes de admisión.

www.edu.xunta.gal/ciclosadmision

COMO SE ACCEDE?

Co título de Bacharelato.
Co título de Ciclo Medio.
Proba de acceso a Ciclo Superior.

1.
2.
3.

COMO E CANDO SE SOLICITA?

QUE TÍTULO SE OBTÉN?

TÉCNICO SUPERIOR EN XESTIÓN DE

VENTAS E ESPAZOS COMERCIAIS

QUE SE APRENDE A FACER?

Xestionar as operacións comerciais de
compravenda e distribución de produtos e
servizos. 
Organizar a implantación e animación de
espazos comerciais.
Planificar e xestionar as operacións de
compravenda (fisicamente e en liña).
Xestionar a relación cos clientes.
Xestionar as redes sociais dunha empresa ou
comercio.
Promocionar e vender todo tipo de produtos e
servizos.
Organizar a distribución, a loxística e o
transporte.

EN QUE ÁMBITOS SE TRABALLA?

En empresas de calquera sector
produtivo do sector do comercio e o
márketing publicitario (planificación,
organización e xestión de actividades
de compravenda de produtos e servizos
de deseño, implantación e xestión de
espazos comerciais)
En empresas de distribución comercial
En tendas e centros comerciais



Xefe/a de vendas
Representante comercial
Axente comercial
Encargado/a de tenda
Encargado/a de sección dun
comercio
Vendedor/a técnico
Coordinador/a de comerciais
Responsable de promocións no punto

de venda
Especialista en implantación de
espazos comerciais.
Supervisor/a de telemárkenting
Merchandiser
Escaparatista comercial
Especialista en redes sociais
Responsable da xestión de almacéns

INFORMACIÓN DO CICLO SUPERIOR

XESTIÓN DE VENDAS E
ESPAZOS COMERCIAIS

Investigación comercial
Márketing dixital
Formación e orientación
laboral
Inglés
Políticas de márketing
Xestión económica e
financeira da empresa

MATERIAS DE PRIMEIRO CURSO

Escaparatismo e deseño de
espazos comerciais
Loxística de almacenamento
Organización de equipos de
vendas
Proxecto de xestión de vendas e
espazos comerciais
Técnicas de venda e negociación
Xestión de produtos e promocións
no punto de venda
Formación en centros de traballo

MATERIAS DE SEGUNDO CURSO

POSIBLES SAÍDAS
LABORAIS

MATERIAS QUE SE CURSAN



IES Indalecio Pérez Tizón

POSIBILIDADE DE REALIZAR AS

PRÁCTICAS EN EMPRESA NO

ESTRANXEIRO

 
 

MÁIS INFORMACIÓN EN:

http://www.edu.xunta.gal/centros/
iesindaleciopereztizon/

https://www.edu.xunta.es/
ciclosadmision

https://www.edu.xunta.es/fp/
webfm_send/8828

886110749

http://orientacionfs.blogspot.com

https://comercio884.wixsite.com/
indalecio



IES Indalecio Pérez Tizón

GUÍA INFORMATIVA
CICLO FORMATIVO

COMERCIO E 
MÁRKETING

PROGRAMA COFINANCIADO POLO

FONDO SOCIAL EUROPEO
 


