COMERÇ INTERNACIONAL
DOBLE TITULACIÓ EN Transport i Logística amb 1 any més!

construint futur !

Per què Comerç
Internacional
Estudiar Comerç internacional és realitzar una
ferma aposta per integrar-se professionalment a
sectors econòmics del nostre país amb vocació
d’internacionalitzar els seus productes i serveis.
Una internacionalització que requereix tècnics es-

pecialistes amb coneixements sòlids en Comerç
internacional que facin possible cercar i aprofitar
oportunitats de negoci que es puguin donar arreu
del món.

Estudis especialment
destinats
A persones que assumeixin com a propi que el seu
entorn ordinari d’interacció social i laboral a dia
d’avui és global, i que tinguin la voluntat d’esdeve-

nir experts en gestió d’importacions i exportacions,
així com en la recerca d’informació sobre els mercats internacionals.

Valor afegit d’estudiar
a Centre d’Estudis Prat
• Més de 40 anys en el món de la Formació Professional ens avalen com a institució.
• Professorat amb àmplia experiència en el seu
àmbit docent.
• Tutoria i orientació professional i acadèmica personalitzada.
• Departament Empresa/Centre amb BORSA DE
TREBALL pròpia integrada per una extensa xarxa d’empreses col·laboradores amb la finalitat
de garantir les millors pràctiques i la promoció de
la inserció laboral dels nostres alumnes.
• Ferma aposta per l’anglès amb grups de nivell,
preparació d’exàmens oficials, dos mòduls im-

partits en aquest idioma a més del de llengua
anglesa, i activitats d’emprenedoria.
• Segona llengua estrangera amb alemany, francès, o xinès.
• Beques programa internacional Erasmus Plus.
• Linkedin, Personal Branding, Comunicació personal i CV per competències.
• Foment de pràctiques, treball o voluntariat a
l’estranger.
• Conferències d’experts sectorials i sortides formatives.
• Centre ubicat al bell mig de Barcelona.

I A MÉS a partir
de 2n de curs
• Professorat en actiu i especialment vinculat als
àmbits econòmics de les matèries que imparteixen.
• Pràctiques en torn de matí per garantir-ne la
seva realització en l’horari habitual d’activitat de

les empreses reconegudes del sector.
• Modalitat DUAL. Possibilitat de compaginar aula
amb entorn laboral.

TITULACIÓ OFICIAL EN

Tècnic en Comerç internacional
Formació Professional de Grau Superior reconeguda arreu de la Unió Europea

Sortides professionals
• Podràs treballar com a gestor en operacions d’importació/exportació; en compravenda de mercaderies a nivell internacional; processos de logística i
emmagatzematge; operacions de finançament per
a transaccions internacionals; així com en un departament de màrqueting internacional.

• ACCÉS A LA UNIVERSITAT amb convalidació de
matèries .
• BORSA DE TREBALL pròpia.
• SORTIR A L’ESTRANGER.
• Amb un any més pots obtenir la DOBLE TITULACIÓ
en COMERÇ INTERNACIONAL.

MATÈRIES DEL CICLE
• Comunicació i atenció al client – Mòdul propi in
English
• Transport internacional de mercaderies
• Gestió econòmica financera de l’empresa
• Logística d’emmagatzematge
• Gestió administrativa del comerç internacional
• English
• Segona llengua estrangera, francès, xinès,
o alemany

• Formació i orientació laboral
• Sistema d’informació de mercats
• Màrqueting internacional
• Negociació internacional in English
• Finançament internacional
• Mitjans de pagament internacional
• Comerç digital internacional
• Projecte de comerç internacional
• Formació en centres de treball

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
CFGS COMERÇ INTERNACIONAL

• Obtenir, analitzar i organitzar informació fiable
dels mercats internacionals, tot establint un sistema d’informació de mercats (SIM) eficaç, que serveixi de suport a les operacions de compravenda
internacional.
• Prendre decisions sobre l’entrada dels productes
d’una empresa en els mercats exteriors, a partir
de la determinació de les polítiques de producte,
preu, comunicació i distribució més adequades per
accedir-hi.
• Elaborar un pla de marketing, amb la selecció
de la informació de base o brífing de productes, i
l’anàlisi de les relacions entre les diferents variables que intervenen en el màrqueting mix internacional.
• Identificar i contactar amb clients i proveïdors,
gestionar els contractes mercantils internacionals,
controlar i supervisar del desenvolupament i l’evolució de les vendes, i assegurar-ne el compliment
de les condicions contractuals pactades.
• Realitzar la gestió administrativa d’operacions
d’importació i exportació i d’introducció i expedició
de mercaderies.
• Fer-se càrrec de la gestió financera de les operacions de comerç internacional, a partir de la determinació dels costos, i la gestió de la cobertura
adequada dels riscos que es generen per garantir-ne la viabilitat econòmica.
• Desenvolupar el procés de les operacions de comerç internacional de forma segura per l’empresa,
i elaborar la documentació necessària per a l’obtenció de crèdits vinculats a les operacions de compravenda i a projectes i licitacions internacionals.

• Organitzar l’emmagatzematge de les mercaderies
en les condicions que en garanteixin la integritat i
la utilització òptima dels mitjans i els espais disponibles, d’acord amb els procediments establerts.
• Realitzar les gestions administratives que garanteixin el trànsit o transport internacional de les
mercaderies i/o de viatgers entre diferents països
i mitjans de transport i controlar els documents requerits en cada moment.
• Gestionar els mitjans de cobrament i pagament,
així com les garanties i avals internacionals
d’acord amb la normativa internacional vigent.
• Comunicar-se en anglès amb fluïdesa tant de paraula com per escrit, amb tots els operadors i organismes que intervenen en operacions de comerç
internacional.
• Utilitzar internet i qualsevol altre sistema digital,
com a plataforma publicitària i aparador obert al
món que faciliti la realització de vendes a qualsevol
client nacional o internacional.
• Supervisar i aplicar procediments de gestió de la
qualitat.
• Realitzar la gestió bàsica per la creació i el funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en
la seva activitat professional.

FUNDACIÓ PRAT
93 215 58 52 | info@ceprat.com | www.ceprat.com
Certificació de qualitat per a l'impartició
de Formació Professional inicial i Formació
Professional per a l'ocupació.

