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Descripció del cicle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests estudis capaciten per planificar i gestionar els processos 

d'importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies, d'acord 

amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que 

s'han establert. 

 

 

 

 

 

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. 

Horari de tarda. 



Continguts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestió Administrativa del Comerç Internacional  

 Finançament Internacional 

 Mitjans de Pagament Internacionals  

 Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa 

 Transport Internacional de Mercaderies 

 Logística d'Emmagatzematge 

 Màrqueting Internacional  

 Sistema d'Informació de Mercats  

 Negociació Internacional  

 Comerç Digital Internacional  

 Anglès  

 Francès 

 Projecte de Comerç Internacional  

 FOL 

 Formació en Centres de Treball  

 



Primer curs 

M01 Gestió Administrativa del Comerç Internacional (UF1, 

UF2, UF3 i UF5) 

165h 5h/set 

M03 Mitjans de Pagament Internacionals 99h 3h/set 

M04 Gestió Econòmica i Financera de l’Empresa 132h 4h/set 

M05 Transport Internacional de Mercaderies 132h 4h/set 

M08 Sistema d’Informació de Mercats 99h 3h/set 

M11 Anglès 132h 4h/set 

M13 Formació i Orientació Laboral 99h 3h/set 

Total: 858h 26h/set 

Distribució 



Distribució 

 

Segon curs 

M01 Gestió Administrativa del Comerç Internacional 

(UF4) 

66h 2h/set 

M02 Finançament Internacional 99h 3h/set 

M06 Logística d’Emmagatzematge 132h 4h/set 

M07 Màrqueting Internacional 132h 4h/set 

M09 Negociació Internacional 99h 3h/set 

M10 Comerç Digital Internacional 66h 2h/set 

M12 Segona llengua estrangera: Francès 132h 4h/set 

M14 Projecte de Comerç Internacional 66h 2h/set 

M15 Formació en Centre de Treball 350h 

Total: 1142 24h/set 

Total cicle: 2000h 



Activitats del cicle 

Realització pràctica amb l’empresa a l’aula 

 Els alumnes realitzen el Projecte de Comerç Internacional amb la 

metodologia SEFED, de Simulació d’Empreses a l’aula. 

 El centre educatiu, amb suport de la Fundació Inform, obre una 

empresa en una de les seves aules, una empresa simulada SEFED 

que funciona com una empresa real: compra i ven els seus productes a 

altres empreses simulades d'arreu del món, comptabilitza operacions, 

organitza campanyes de màrqueting, etc. 



Activitats del cicle 

Mobililitat d’alumnat amb ERASMUS + 

 Els alumnes poden realitzar estades de treball de pràctiques de 

Comerç Internacional a empreses d'Irlanda, Regne Unit, Itàlia i Lituània 

entre 1 i 3 mesos. 



Activitats del cicle 

Activitats fora del centre educatiu 

 Sortides escolars i visites a empreses i/o institucions relacionades amb 

el comerç internacional. 



Activitats del cicle 

Activitats fora del centre educatiu 

 Assistència i participació a Fires relacionades amb el Comerç 

Internacional: Fira Internacional Empreses Simulades i Fira IMEX 

(Impulso Exterior) 



Activitats del cicle 

Altres activitats 

 Organització de xerrades relacionades amb el món del Comerç 

Internacional. 



Continuïtat d’estudis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortides acadèmiques 

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic/a superior, que permet accedir a:  

 

 Qualsevol estudi universitari oficial de grau.  

 Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior 

poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. 

 

 

 



Continuïtat d’estudis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortides professionals 

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:  

 

 Tècnic/a en comerç exterior 

 Tècnic/a d'operacions exteriors d'entitats financeres  

 Assistent i adjunt/a de comerç internacional 

 Tècnic/a de màrqueting internacional 

 Transitari o transitària 

 Consignatari o consignatària de vaixells 

 Operador logístic o operadora logística 

 Tècnic/a en logística del transport 

 Coordinador/a logístic/a 

 Assistent/a al departament d'operacions comercials internacionals 

 



Oferta curs 2020-21 

Cicles formatius de grau superior 

 Ensenyament i animació socioesportiva 

 Administració i finances 

 Comerç internacional 

 Automatització i robòtica industrial 

 Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 

 Desenvolupament d’aplicacions web 

 Mecatrònica industrial 

 Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (DUAL) 

 Higiene bucodental (DUAL) 

 Educació infantil 

 Integració social 

 Automoció 
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