Màrqueting
i publicitat

(Live Digital Program)
Tècnic/a superior
Seràs tècnic especialista en comunicació,
disseny i aplicació d’estratègies de màrqueting,
amb coneixements de tècniques d’investigació
de mercat i domini de les noves tecnologies.
Aconseguiràs els certificats de Google Adwords
i Google Analytics.

#somprat

Persones 360
Creativitat
Emprenedoria
Professionalització

Autonomia
Valors
Autoexigència
Soft skills

Comunicació
Responsabilitat social
Autoconfiança
Corresponsabilitat
Esperit crític

Iniciativa

Treball en equip

Vincle amb l’entorn

Especialitzats en Cicles
Acompanyar els alumnes en el descobriment dels
seus propis talents i capacitar-los per ser els millors
professionals del futur. Aquesta és la missió de PRAT
Educació, que et proposa una formació especialitzada
en Cicles Formatius de Grau Superior plenament
adaptada a les necessitats actuals del mercat.

#somprat

Nova etapa per a tots
Els alumnes de Cicles provenen de centres
diversos. Tots comenceu aquesta nova etapa
en la mateixa situació, en un nou entorn de
relacions personals i socials, i en un excel·lent
ambient de formació i treball.

Vincle professor-alumne
L’acompanyament permanent de tutors
i professors afavoreix la teva progressió
acadèmica i el teu òptim procés de construcció
personal i professional.
- Comunicació constant
- Màxima proximitat
- Acompanyament personal
- Tutorització grupal

Model educatiu

Pensament / Emoció / Acció

Classes invertides

Transferència
de coneixements

Projectes
multidisciplinar

Treball en equip
i cooperatiu

Aprenentatge
experiencial

Aprenentatge-servei

Business cases

Soft skills

LA B O R A L

Investigació i recerca

MÓ N

Creativitat i anàlisi

Learning by doing

E MP R E S A

Treball per projectes

Orientació pràctica

Diversitat de format

E MP R E S A

LA B O R A L

Resolució de reptes Avaluació competencial

MÓ N

Impulsem un model educatiu basat en tu
mateix com a centre neuràlgic de l’activitat
d’aprenentatge i en la implementació de
metodologies actives orientades a assolir les
competències personals i professionals.

Metodologies Actives

Compact Course

Professionals amb tu a l’aula
- Experts en la seva especialitat
- Amb una àmplia experiència
pràctica en el sector del Cicle
- Tots al teu servei, sempre prop teu

Aprenentatge basat
en Projectes

Anglès transversal

100% enfocats al món empresarial

- Anglès tècnic de cada sector
- Grups flexibles de nivell
- Mòduls específics 100% en anglès
- Ampliació curricular d’hores d’anglès
- Preparació per a exàmens oficials

PRAT Educació manté una relació estreta amb les
empreses a través del Departament Escola-Empresa.
Això permet adaptar constantment el contingut
dels Cicles a les necessitats específiques de les
organitzacions empresarials i capacitar els alumnes
per fer front als principals reptes del mercat.

Certificats comuns als Cicles

Mètode d’avaluació

- Prevenció de Riscos Laborals i Primers Auxilis
- Soft skills i competències en entorns laborals
- Exàmens oficials d’idiomes (preparació)
- Certificat ACTIC (preparació)
+ Específiques de cada Cicle

- Prioritat de l’avaluació pràctica
- Prioritat de l’avaluació continuada
- Assimilació més eficient dels aprenentatges
- Reconeixement de l’esforç i constància
- Facilita la incorporació al món laboral

Horari

Màrqueting i publicitat
(Live Digital Program)

Torn de tarda

1r curs
MP1
MP3
MP4
MP7
MP9
MP10
MP11
MP12

Atenció al client consumidor i usuari
Gestió econòmica i financera de l’empresa
Investigació comercial
Màrqueting digital
Polítiques de màrqueting
RRPP i organització d’esdeveniments de màrqueting
Anglès
Formació i orientació laboral

2n curs
MP2
MP5
MP6
MP8
MP13
MP14
MP15

Disseny i elaboració de material de comunicació
Treball de camp en la investigació comercial
Llançament de productes i serveis
Mitjans i suport de comunicació
Projecte de màrqueting i publicitat
Formació en centre de treball
Live Digital Program

+ Live Digital Program

Community Management | SEO - Search Engine Optimization | SEM - Search Engine Marketing | Analítica Web

Certificats específics

Sortides

- Google Analytics
- Google Ads

- Tècnic/a

Continuïtat
Titulació

Durada

CFGS Gestió de Vendes i Espais Comercials + 1 any
Altres CFGS*
+ 1-2 anys
Universitat**
+ 3-4 anys
Món laboral
* opció de mòduls / UF convalidables
** opció de crèdits universitaris ECTS convalidables

Mostra d’empreses col·laboradores

de màrqueting
en publicitat
en RRPP
en estudis de mercat i opinió pública
en treballs de camp
màrqueting digital

- Organitzador/a d’esdeveniments de màrqueting
i comunicació
- Responsable de promocions punt de venda
- Agent d’enquestes i censos
- Assistent/a del cap de producte
- Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat
- Controlador/a d’emissió en mitjans de comunicació
- Inspector/a d’enquestadors

Cicles Formatius
de Grau Superior

Graduats en
Cicles Formatius
Treballen o treballen/estudien:

91%

2 cursos acadèmics
2.000 hores

96%

Graduats
Graduats
a Catalunya* a Prat Educació

1.650 h. en el centre
350 h. a l’empresa

*Font: Estudis d’inserció laboral dels ensenyaments
professionals 2018. Generalitat de Catalunya.

Convalidacions
Aportant
Títols oficials
Experiència
professional

... en el sector
... en els altres sector

Pots convalidar
Mòduls | UF
Mòduls | UF
Pràctiques

Accés
Títol de Batxillerat
Títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior
Titulació universitària
Titulació proves d’accés a la universitat >25 anys
Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior
(19 anys i sense cap de les titulacions anteriors)

comerç internacional
International trade and logistics
transport i logística
international management
màrqueting i publicitat
leadership program
màrqueting i publicitat
live digital program
administració i finances
business marketing
guia, informació
i assistències turístiques
hotel and event management

Projecte final de Cicle

Pràctiques en empreses

- 2 modalitats:
· Reptes reals proposats per
empreses col·laboradores
· Iniciatives emprenedores
dels alumnes
- Aplicació pràctica dels coneixements
i competències assolides en el Cicle
- Tutorització col·legiada per part d’un equip
de docents experts
- Assessorament extern de professionals
de les empreses

Les pràctiques en empreses et permetran
conèixer sobre el terreny els reptes
professionals i empresarials del sector.
Comptem amb una Xarxa d’Empreses
Col·laboradores formada per més de 200
empreses, moltes líders en el seu àmbit.

Opció FP Dual
Combinaràs estudis al centre i a l’empresa
amb pràctiques remunerades.

Professionalitza’t

Descoberta del sector professional

A través del programa #Connecta’t
realitzaràs activitats dins i fora de l’aula
que complementen i consoliden els
aprenentatges adquirits.

Jornades, seminaris, workshops
Masterclasses d’experts i professionals
Tallers professionals

Participació en concursos d’emprenedoria i innovació
Soft skills en entorns professionals
Participació en projectes internacionals (Erasmus+)
Visita a empreses del sector

Crealab

Borsa de treball

Ets emprenedor? Tens una idea
de negoci? PRAT Educació posa
a disposició dels estudiants
que ho requereixin un servei
d’assessorament en el procés de
creació i desenvolupament d’iniciatives
d’emprenedoria i empresarials:

- Orientació professional a l’alumne
- Gestió d’ofertes laborals d’empreses
del sector
- Millora de l’ocupació
- Proposta de candidats òptims
a les organitzacions
- Foment del networking professional

- Coaching en la conceptualització
del Business Plan
- Assessorament a candidatures en
rondes de finançament de start ups
- Unitat formada per professors experts
amb una visió global
- Suport personalitzat

Pràctiques a l’estranger
- Beques de mobilitat
- Pràctiques laborals en empreses
de països estrangers
- Experiència professional internacional
- Adaptació a les demandes del mercat
laboral europeu
- Participació en un nou entorn cultural i de mercat
- Capacitació en competències lingüístiques
- Durada: 2 mesos (extensibles)

PRAT Educació
Compromís amb l’Educació 360
PRAT Educació és una institució educativa catalana,
laica i arrelada a l’entorn, pionera en la formació
professional a Catalunya i amb més de 90 anys
dedicats a la gestió del talent de l’alumnat i del seu
creixement acadèmic, personal, social i professional.
Centre homologat i concertat per:

PRAT Educació participa en les següents Xarxes
de la Generalitat de Catalunya:
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Roger de Llúria, 97
08009 Barcelona
T. 93 215 58 52
info@prateducacio.com

@prateducacio
#somprat
prateducacio.com
Il·lustracions: freepik.com

