TRANSPORT I LOGÍSTICA
DOBLE TITULACIÓ EN Comerç internacional amb 1 any més!

construint futur !

Per què Transport
i Logística
El sector del transport i logística és vital per a
l’economia productiva del nostre país. Amb un
increment sostingut i amb unes perspectives de
millora notables al llarg dels propers anys, aquest
àmbit de la nostra economia requereix tècnics es-

pecialistes amb coneixements i capacitats per a poder desenvolupar de manera eficient, les tasques i
estratègies específiques vinculades a aquest sector
econòmic emergent.

Estudis especialment
destinats
A persones amb voluntat d’aprendre a organitzar, gestionar, i controlar operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional.
També a aquelles que vulguin estar capacitades per

planificar i gestionar activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i sobre els
principis de qualitat, seguretat, i respecte pel medi
ambient que requereix la Unió Europea.

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 una 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, mòdul de comunicació i atenció al client en aquest idioma a més del
de llengua anglesa, i activitats d’emprenedoria.
• Segona llengua estrangera amb 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 Transport i Logística
Formació Professional de Grau Superior reconeguda arreu de la Unió Europea

Sortides professionals
• Accés a llocs de treball ben qualificats del sector
del transport i la logística com cap de trànsit; cap
d’operacions; gerent d’empreses de transport;
inspector de transport; gestor de transport; cap
de circulació; agent de transport; agent de càrrega;
o bé comercial de serveis de transport, transitari,
consignatari de vaixells, operador logístic, o tècnic del transport.

• BORSA DE TREBALL PRÒPIA
• ACCÉS A LA UNIVERSITAT amb convalidació de
matèries .
• 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 o xinès

• Formació i orientació laboral
• Organització del transport de viatgers
• Organització del transport de mercaderies
• Organització d’altres serveis de transport
• Logística d’aprovisionament
• Gestió administrativa del transport i la logística
• Projecte de transport i logística
• Formació en centres de treball

En superar les matèries del cicle, els alumnes obtenen
El certificat de competència professional de l’activitat de Transport
Interior i Internacional de Mercaderies i per al de Viatgers

Aquest certificat és expedit pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i esdevé
un requisit per poder accedir a la professió de transportista de mercaderies o de viatgers per carretera.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
CFGS TRANSPORT I LOGÍSTICA

• Aplicar la normativa nacional i internacional vigent
en la gestió de les empreses de transport de mercaderies i viatgers.
• Realitzar les gestions necessàries per la constitució i l’impuls d’una empresa de transport i logística de mercaderies i/o viatgers ajustant-se a les
característiques i obligacions derivades de la forma jurídica seleccionada.
• Obtenir els recursos financers necessaris realitzant les gestions de concessió de crèdits, préstecs,
avals i subvencions disponibles per a la seva aplicació en el desenvolupament de l’activitat.
• Organitzar els departaments d’una empresa de
transport i logística de mercaderies i/o viatgers
determinant els recursos humans i materials necessaris.
• Elaborar i gestionar els plans de transport, de
producció, d’operacions, de fluxos de magatzem
i de tràfics diaris.
• Realitzar la planificació de rutes de llarga distància i la confecció de rutes de repartiment seleccionant la millor combinació possible de temps,
recorreguts i mitjans de transport.
• Fer el seguiment de flotes de vehicles i mercaderies de forma que es garanteixi el trànsit per
diferents països i la integritat i de les mercaderies
i viatgers.
• Garantir el trànsit o el transport internacional de
les mercaderies i/o viatgers entre diferents països
i models de transport, i controlar els documents
que s’exigeixen en cada cas.
• Organitzar els departaments de comercialització
d’una empresa de transport i logística de mercaderies i/o viatgers.
• Elaborar el pla de vendes realitzant la distribució
de recursos humans i material per complir amb
els objectius i processos establerts per la direcció
de l’empresa.

• Obtenir, organitzar i gestionar informació rellevant del mercat de serveis de transport i logística
aplicant les tècniques d’investigació comercial de
prospecció de mercats.
• Promocionar i difondre els serveis de transport i
logístics aplicant tècniques i estratègies de màrqueting i de gestió de relacions amb clients per
garantir els objectius de comercialització dissenyats per la direcció de l’empresa.
• Realitzar els procés de venda del servei de transport i de logística i elaborar la documentació tècnica derivada de la venda, organitzant la cartera
de clients, en anglès si és el cas, aplicant tècniques
de negociació i venda proactiva i elaborant pressupostos adaptats a les necessitats dels clients.
• Gestionar les relacions amb clients, en anglès si
és el cas, realitzant el seguiment de les operacions
per satisfer les seves demandes, incidències, i reclamacions, de forma adequada, tot assegurant el
nivell de servei prestat.
• Organitzar l’emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que en garanteixin la integritat i
l’aprofitament òptim dels mitjans i espais disponibles.
• Realitzar i controlar l’aprovisionament de materials i mercaderies en els plans de producció i distribució, assegurant la quantitat, la qualitat, el lloc
i els terminis de lliurament.
• Controlar la gestió administrativa d’operacions
d’importació i exportació, i d’introducció i expedició de mercaderies.
• Supervisar i aplicar procediments de gestió de la
qualitat, d’accessibilitat universal i de “disseny per
a tothom”, en les activitats professionals incloses en
els processos de producció o prestació de serveis.
• Realitzar la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa
en la seva activitat professional amb sentit de la
responsabilitat social.

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.

