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ANNEX III 

 

I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Codi: COMT0411 

 
Família professional: Comerç i màrqueting 

 
Àrea professional: Compravenda 

 
 

MÒDUL FORMATIU 5 
 

Denominació: ANGLÈS PROFESSIONAL PER A ACTIVITATS DE VENDA 
 

Codi: MF1002_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC1002_2: Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari independent en activitats 

comercials. 

 

Durada: 90 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Interpretar la informació d'un discurs oral, en llengua estàndard, tant en viu com 

retransmès, en diferents situacions tipus de relació amb un client o consumidor. 

CE1.1 Diferenciar la dicció fonètica de la terminologia comercial bàsica habitual 

en les activitats comercials. 

CE1.2 A partir de l'audició d'enregistraments orals d'anuncis de productes o 
serveis per al consum o venda, identificar almenys: 

– Les característiques de productes: quantitats i qualitats. 

– El preu. 

– Els descomptes i recàrrecs. 

– Les formes de pagament. Etc. 

CE1.3 A partir de la simulació suficientment caracteritzada de  diferents  situacions 

habituals en les activitats de consum i comerç, com ara una venda i una reclamació 

de productes, en llengua estàndard i sense soroll: 

– Interpretar amb exactitud les necessitats del client o consumidor quant a 

característiques, quantitat i qualitat dels productes. 

– Identificar les dades personals necessàries del client o reclamant per satisfer 
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l'operació amb eficàcia. 
 

C2: Interpretar de manera eficaç la informació rellevant continguda en textos escrits i 

documents comercials bàsics utilitzant les eines d'interpretació (manuals i 

informàtiques) i les fonts d'informació adequades. 

CE2.1 Identificar el lèxic habitual de les activitats de consum i comerç de productes 

o serveis distingint, almenys: quantitats i qualitats dels productes, preus, recàrrecs, 

descomptes i formes de pagament, drets del consumidor, garanties i devolucions, 

entre d'altres. 

CE2.2 Diferenciar les característiques del lèxic tècnic habitual en: 

– Etiquetes. 

– Manuals o instruccions d'ús de productes. 

– Garanties. 

– Argumentaris de venda. 

– Faxos i cartes comercials. 

– Factures. 

– Fulls de reclamació. 

– Rebuts. Etc. 

CE2.3 A partir de la lectura de normativa bàsica europea en matèria de comerç 

interior i consum formulada en anglès, resumir les línies generals del text amb 

exactitud. 

CE2.4 A partir d'un full de reclamació suficientment caracteritzat d'un client, 

identificar-ne l'objecte i la informació rellevant: 

– Dades personals del reclamant. 

– Demanda del client. 

 
C3: Produir missatges orals en situacions de relació amb un client per satisfer les seves 

necessitats. 

CE3.1 Identificar les estructures, fórmules i pautes d'educació i cortesia 

necessàries per a la comunicació oral efectiva segons els diferents contextos 

socioprofessionals en les activitats comercials: prevenda, venda, reclamació i 

postvenda. 

CE3.2 En situacions simulades d'activitats comercials, emetre missatges orals amb 

claredat i correcció fonètica distingint els diferents tons, segons diversos contextos 

socioprofessionals comercials, i mostrant interès, preocupació i alegria, entre 

d'altres. 

CE3.3 A partir de les característiques d'un producte o servei, exposar oralment 

durant almenys cinc minuts la descripció del producte amb exactitud i detall 

suficients. 

CE3.4 A partir de la simulació de la gravació d'una comanda o venda telefònica de 

productes o serveis amb un argumentari definit de manera clara, emetre amb 

claredat fonètica i sintàctica les qüestions plantejades en la comanda o 

l'argumentari. 

 

C4: Redactar i emplenar documentació comercial bàsica utilitzant les eines 

d'interpretació (manuals i informàtiques) i les fonts d'informació adequades. 

CE4.1 Identificar les característiques dels diferents llenguatges i lèxic tècnic 

habitual en els documents comercials bàsics: cartes, factures, ordres de comanda, 

rebuts i fulls de reclamació, entre d'altres. 

CE4.2 Identificar les expressions, l'estructura i les formes de presentació utilitzades 

habitualment en la correspondència comercial i els fulls de reclamació de clients, 

consumidors o usuaris. 

CE4.3 Diferenciar les estructures més formals i informals utilitzades habitualment 

en la correspondència comercial. 

CE4.4 A partir de diferents casos d'activitats comercials amb un client o 
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consumidor, redactar una carta comercial d'acord amb els usos habituals a les 

empreses, considerant almenys els elements següents: dades del remitent, objecte 

de la carta, sol·licitud o resposta d'informació de productes sobre quantitats i 

qualitats del producte, preus i descomptes per pagament immediat, entre d'altres. 

CE4.5 A partir d'un supòsit d'activitats comercials prou caracteritzades, emplenar 
la documentació comercial bàsica en anglès: 

– Una ordre de comanda amb especificació de quantitats i característiques. 

– Una factura. 

– Un xec. 

CE4.6 A partir de la simulació d'una reclamació suficientment caracteritzada d'un 

client o consumidor, redactar amb senzillesa i exactitud i fent servir un llenguatge 

àgil i abreujat els documents de comunicació següents: faxos, correus electrònics 

o missatges interns i externs adreçats al client i als responsables de la reclamació, 

respectivament, per resoldre la reclamació. 

 
C5: Interactuar oralment amb fluïdesa i espontaneïtat en situacions de relació de 

comunicació interpersonal amb un client o consumidor. 

CE5.1 Descriure les estructures, fórmules i pautes d'educació i cortesia necessàries 

per a la comunicació oral efectiva amb un client o consumidor segons diverses 

característiques socioculturals de clients de nacionalitat diferent: hindú, xinès, àrab, 

llatí, europeu i nord-americà, entre d'altres. 

CE5.2 Diferenciar els costums i usos socioprofessionals habituals en les  relacions 

amb clients de diferents nacionalitats distingint, almenys, la cultura oriental, 

l'occidental i l'àrab. 

CE5.3 Descriure les variables socioculturals que difereixen entre els clients de 
nacionalitat diferent: 

– Costums horaris. 

– Hàbits professionals. 

– Normes de protocol del país. 

– Estructura jeràrquica i relacions socioprofessionals amb els clients. 

CE5.4 Explicar els problemes més habituals que poden sorgir en les activitats 

comercials si no s'adapta el missatge oral al context sociocultural del client o 

consumidor. 

CE5.5 A partir de la simulació suficientment caracteritzada d'una situació tipus 
d'activitats de comerç amb un client: 

– Identificar-se i identificar l'interlocutor observant les normes de protocol i 

cortesia adaptades a cada client. 

– Sol·licitar a l'interlocutor aclariments i informació addicional utilitzant les 

expressions i pautes de cortesia i protocol habituals. 

– Exposar oralment, amb claredat i utilitzant les expressions orals més habituals, 

les característiques tècniques i condicions dels productes o serveis oferts. 

– Acomiadar-se utilitzant pautes de cortesia i protocol habituals en la venda. 

CE5.6 A partir de la simulació d'una reclamació de productes o serveis,  

presencial o per telèfon: 

– Obtenir les dades rellevants de l'interlocutor. 

– Rebatre les objeccions i reclamacions del client amb claredat utilitzant les 

normes de cortesia i protocol per justificar les absències, els errors o les faltes 

del producte o servei. 

– Utilitzar correctament frases de cortesia, d'acord i de desacord. 

– Adoptar les fórmules de cortesia i els usos habituals per resoldre la reclamació 

amb eficàcia. 
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Sumari 
 

1. Atenció al client o consumidor en anglès. 

– Terminologia específica en les relacions comercials amb clients. 

– Usos i estructures habituals en l'atenció al client o consumidor: 

■ Salutacions. 

■ Presentacions. 

■ Fórmules de cortesia habituals. 

– Diferenciació dels estils formal i informal en la comunicació comercial oral i 

escrita. 

– Tractament de reclamacions o queixes dels clients o consumidors: 

■ Situacions habituals en les reclamacions i queixes de clients. 

– Simulació de situacions d'atenció al client i de resolució de reclamacions amb 

fluïdesa i naturalitat. 

 
2. Aplicació de tècniques de venda en anglès. 

– Presentació de productes o serveis: 

■ Característiques de productes o serveis. 

■ Mesures. 

■ Quantitats. 

■ Serveis afegits. 

■ Condicions de pagament. 

■ Serveis postvenda. Etc. 

– Pautes i convencions habituals per detectar necessitats de clients i 

consumidors. 

– Fórmules per expressar i comparar condicions de venda: 

■ Instruccions d'ús. 

■ Preu. 

■ Descomptes. 

■ Recàrrecs. Etc. 

– Fórmules per al tractament d'objeccions de clients i consumidors. 

– Estructures sintàctiques i usos habituals en la venda telefònica: 

■ Fórmules habituals en l'argumentari de venda. 

– Simulació de situacions comercials habituals amb clients: presentació de 

productes o serveis, entre d'altres. 

 

3. Comunicació comercial escrita en anglès. 

– Estructura i terminologia habitual en la documentació comercial bàsica: 

■ Comandes. 

■ Factures. 

■ Rebuts. 

■ Fulls de reclamació. 

– Emplenament de documentació comercial bàsica en anglès: 

■ Fulls de comanda. 

■ Factures. 

■ Ofertes. 

■ Reclamacions. Etc. 

– Redacció de correspondència comercial: 

■ Ofertes i presentació de productes per correspondència. 

■ Cartes de reclamació o relacionades amb devolucions, resposta a les 
reclamacions, sol·licitud de pròrroga i les respostes corresponents. 

■ Cartes relacionades amb els impagaments en les diferents fases o altres 
de naturalesa anàloga. 

– Estructura i fórmules habituals en l'elaboració de documents de comunicació 



 

 

interna en anglès a l'empresa. 

– Elaboració d'informes i presentacions comercials en anglès. 

– Estructures sintàctiques utilitzades habitualment en el comerç electrònic per 

incentivar la venda. 

– Abreviatures i usos habituals en la comunicació escrita amb diferents suports: 

■ Internet. 

■ Fax. 

■ Correu electrònic. 

■ Carta o similars. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
 


