
Cicle Formatiu de Grau Superior 

COMERÇ INTERNACIONAL 

1650h lectives – 350h de pràctiques en empreses 

2 cursos acadèmics 

Horari de tarda – 16 a 21h 

 

ÀMBIT PROFESSIONAL 
Ideal per formar professionals preparats per plani-

ficar i gestionar la introducció i expedició de mer-

caderies seguint els processos d’importació i ex-

portació en empreses estrangeres, o empreses na-

cionals amb presència i activitat en l’àmbit interna-

cional. 

DE QUÈ TREBALLARÀS? 
▪ Tècnic en comerç exterior. 

▪ Tècnic en transport. internacional. 

▪ Tècnic en logística i administració integral del 

comerç internacional. 

▪ Tècnic en màrqueting internacional. 

▪ Tècnic d’operacions de finançament exteriors. 

▪ Tècnic de compres i vendes. 

QUÈ ESTUDIARÀS? 
▪ Gestió administrativa del CI. 

▪ Mitjans de pagament internacionals. 

▪ Gestió econòmica i financera de l’empresa. 

▪ Anglès. 

▪ Francès (Segona llengua estrangera). 

▪ Transport Internacional de mercaderies. 

▪ Màrqueting Internacional. 

▪ Ofimàtica i Procés de la Informació. 

▪ Finançament internacional. 

▪ Sistema d’informació de mercats. 

▪ Negociació internacional. 

▪ Comerç digital internacional. 

▪ Logística d’emmagatzematge. 

▪ Formació i orientació laboral. 

▪ Projecte de comerç internacional. 

AVANTATGES 
▪ Possibilitat de cursar mòduls solts. 

▪ Aprendràs dos idiomes, anglès i francès. 

▪ 350 hores de pràctiques en empreses de l’en-

torn garantides, adquirint experiència. 

▪ Per millorar el teu francès, podràs realitzar les 

pràctiques a França, al costat de París. 

▪ Si treballes, fes el cicle superior al teu ritme, ve-

nint només a les últimes hores. 

PER QUÈ ESTUDIAR EL CICLE? 
▪ Percentatge d’ocupació FP superior és del 67%. 

▪ Aquest cicle només es fa a Oliana i a Lleida. 

▪ Grups reduïts, amb tracte personalitzat. 

▪ 40.000 empreses catalanes busquen personal 

especialista en Comerç Internacional. 

▪ Moltes empreses properes a casa teva expor-

ten. Podràs fer les pràctiques on vulguis. 

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ 
▪ Del 10 al 17 de juny. 

 

973 470 444 
www.iesaubenc.cat 

 

CURS 2020/2021 
FORMACIÓ PROFESSIONAL – INS AUBENÇ 
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