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      Metro:    estació TORRASSA - línia 1 
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          Cicles Formatius Grau Mitjà   
                  Cicles Formatius Grau Superior 



L'Institut Provençana és un centre especialitzat en cicles formatius, interessat per la 

qualitat dels serveis que presta i en especial pel nivell de coneixements dels seus estudiants. En 
aquest sentit, des del curs 2005-2006 té la certificació ISO 9001 que el distingeix i encoratja a 
seguir treballant en aquesta direcció. 

L'Institut Provençana, preocupat per la formació de totes les persones, participa 

activament en el programa QUALIFICA’T, destinat a validar els aprenentatges assolits mitjançant 
l’experiència laboral 

 L'Institut Provençana, té el distintiu d’Escola Verda, i intenta involucrar als seus alumnes 

la seva preocupació pel medi ambient. 

 

EQUIPAMENTS 

o 14 aules informàtica connectades en xarxa i 
internet 
o 4 laboratoris de química 
o 1 aula d’oficina tècnica de construcció 
o 1 aula de comerç, botiga  i aparador exterior 
o 1 aula d’empresa simulada 
o 1 sala d’alumnes amb ordinadors i internet 
o Sala d’actes / cafeteria-bar / Ascensor 

QUÈ OFERIM 

o Ensenyaments de qualitat i 
informatitzats 
o Àmplia oferta de cicles formatius 
o Formació integral dels joves 
o Pràctiques en empreses 
o Borsa de treball 
o Pràctiques a l’estranger 
o Vaixell-escola (CI)  

UN PONT A LA UNIVERSITAT 

Els cicles formatius de grau superior donen accés a 
la universitat, amb convalidacions, rentabilitzant el 
temps invertit al reduir la durada de la carrera i 
permetent afrontar els estudis universitaris des de 
la perspectiva d’un contracte laboral i la seguretat 
de conèixer bé la professió estudiada. 

GRAU en Ciències Empresiarials 
GRAU en A. D. 
GRAU en Economia 
GRAU en Màrqueting i Comunitats digital 
Altres ... 

EMPRESES 

COL.LABORADORES 

o BCN Aduanas y Transportes, SA 
o Bofill & Arnan, SA 
o Bonacuista, SL 
o Cink Shaking Business, SL 
o Deportivo Femenino Iradier 
o Disgol Candy Company, SL 
o El Corte Inglés, SA 
o Inditex 
o Logwin Air Ocean Spain, SL 
o Altres ... 

Durada dels cicles: 

2.000 hores per cada cicle. 

Tècnic en activitats comercials (G.M.) 

Què aprendré? 

o Realitzar projectes de viabilitat i posada en marxa d’un petit negoci 

de comerç 

o Realitzar accions de comerç electrònic. 

o Executar els plans d’atenció al client. 

o Administrar i gestionar un petit establiment... 

Sortides professionals: 

o Exercir la seva activitat en qualsevol sector productiu dins de l’àrea 

de comercialització  

o Realitzar funcions d’organització i gestió del propi comerç. 

Tècnic Superior en Comerç Internacional (G.S.) 

Què aprendré? 
o Prendre decisions sobre l’entrada dels productes d’una empresa en el 

mercant exterior. 

o Elaborar un pla de màrqueting. 

o Organitzar el magatzematge i gestionar les mitjans de cobro i pagament. 

 Sortides professionals: 

o Exercir l’activitat d’empreses de qualsevol sector productiu realitzant 

funcions de planificació, organització, gestió i assessorament d’activitats 

de C. I. 

Tècnic Superior en Gestió de vendes i espais comercials (G.S.) 

Què aprendré? 
o Gestions per posar en marxa una empresa 

comercial 

o Definir estratègies i actuacions comercials i 

gestionar la força de vendes 

o Elaborar el pla de vendes o serveis 

o Organitzar i supervisar el magatzematge i  la 

implantació i el muntatge d’espais comercials. 

o Organitzar i controlar la implantació de 

produtes/servicis i accions promocionals 

Sortides professionals : 
o Exercir l’activitat en empreses de qualsevol sector productiu realitzant funcions de 

planificació, organització i gestió d’activitats de compra-venda de productes i serveis i de 

disseny, implantació i gestió d’espais comercials. 

 

Vaixell-escola (NUMINA) 


