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Comerç i màrqueting Tècnic/a Superior en gestió comercial 
imàrqueting

Durada dels estudis: 1400 hores De què treballaràs?

990 hores en el centre educatiu Tècnic de compra

410 hores en el centre de treball Tècnic en venda

1 cur acadèmics Tècnic de noves instal.lacions

Ajudant de cap de logística

 Cap de vendes

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a Coordinador de representants

accedir a un lloc de treball Tècnic de màrqueting

Tècnic en treballs del camp d'investigació comercial

 

Què estudiaràs?  On treballaràs?

 

Investigació comercial En empreses de qualsevol sector productiu i 

Polítiques de màrqueting principalment del sectordel comerç i màrqueting

Logística comercial públic i privat, realitzant funcions de planificació

Marxandatge organització i gestió d'activitats de compravenda

Promoció del punt de venda de productes i serveis, així com de disseny,

Gestió de compravenda implantació i gestió d'espais comercials.

Aplicacions informàtiques

Anglès

Formació i orientació laboral

Formació en centres de treball

Informació general
 



Per accedir a un cicle formatiu de GRAU Per obtenir més informació, podeu consultar :

SUPERIOR, s’ha de cumplir un dels requisits 

següents : * tutor o la tutora del centre educatiu,

 --> disposar del títol de batxillerat, * el portal edu365.cat

 --> haver superat el COU,   (http://www.edu365.cat),

 --> tenir el títol d’FP2,

 --> superar la prova d’accés als cicles formatius * l’apartat Curriculum i orientació

de grau superior, o del web www.xtec.cat,

 --> superar la prova d’accés a la universitat per 

a més grans de 25 anys. * La pàgina web del Departament d’Ensenyament 

www.gencat.cat/ ensenyament/queestudiar 
  

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tècnic/a, o es pot accedir a un treball de tècnic/a, o es pot 

 --> cursar un altre cicle formatiu de grau superior.
 

 --> accedir a qualsevol estudi universitari de grau; com a criteri de prioritat en l’admissió, es consideraran preferents 

els cicles formatius relacionats amb les mateixes branques de coneixement, per a l'alumnat que hagi superat

determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries 

dels estudis universitaris.

On som : Com arribar :

c/ Sant Pius X, 8 Metro: L1-TORRASSA   
08901 L’Hospitalet de Llobregat

Tel.: 93 338 25 53 FGC: L8 / R5 / R6 / S4 / S8 / S33 - SANT JOSEP 
a8019401@xtec.cat

www.ies-provensana.com
RENFE: C1 / C3 / C4 / C7 - L’Hospitalet de Llob.

BUS: L12 / L16


