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Gràcies a la internacionalització de les 
empreses i la situació econòmica actual, els 
tècnics en comerç internacional es troben en 
una posició molt favorable en la inserció en el 
món laboral, ja que l'activitat comercial amb 
l'exterior és una de les activitats econòmiques 
que més ha crescut els darrers anys a tot el 
món en general, i al nostre país en concret. 
Aquest intercanvi de mercaderies i serveis 
amb l'exterior té unes característiques 
específiques que el diferencien de les tasques 
habituals del comerç.

Aquest estudis capaciten l'alumne per a 
gestionar els plans d'actuació relacionats amb 
operacions de compravenda, 
emmagatzematge, distribució i finançament 
en l'àmbit internacional, d'acord als objectius i 
procediments establerts.

Presentació General



COMERÇ INTERNACIONAL

En empreses de qualsevol sector productiu i, 
principalment, del sector del comerç i màrqueting 
públic i privat, fent funcions de planificació, 
organització, gestió i assessorament d’activitats 
de comerç internacional.

També pots crear la teva pròpia empresa i 
dedicar-te a l’intercanvi comercial amb la Unió 
Europea i l’exterior

On treballaràs

1r Curs

0824 | Negociació Internacional.

0623 | Gestió econòmica i Financera.

0622 | Transport Internacional de Mercaderies.

0179 | Anglès I

0179b | Alemany I

0627 | Gestió administrativa del Comerç 
Internacional I

0824 | Negociació internacional.

0826 | Mitjans de Pagament Internacional.

0827 | Comerç digital internacional.

0660 | FCT Pràctiques a les Empreses.

Mòduls i Unitats Formatives
DURADA

2000 HORES EN 2 CURSOS.

1.600 a AF i 400 en un centre de 
treball

DISPONIBILITAT

20 places per curs

HORARI

Matins a determinar dins de la franja de 
8h a 14.30h.

INICI DE CURS

Segona quinzena de setembre.

Cicle Formatiu de Grau Superior

2n Curs

0625 | Logística de magatzem.

0627 | Gestió administrativa del Comerç 
Internacional II.

0179 | Anglès II.

0179b | Alemany II.

0822 | Sistema de Informació de Mercats.

0823 | Marketing internacional.

0825 | Finançament internacional.

0829 | FOL II.

0828 | Projecte del comerç internacional.

0660 | FCT Pràctiques a les empreses.
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Indústries, comerç i agricultura: departament 
de comerç internacional, departament 
comercial.

Banca: departament d'exterior.

Empreses intermediàries en el comerç 
internacional.

Agències transitàries i comercials.

Empreses consignatàries.

Empreses d'assessorament comercial.

Agències de duanes.

Tècnic en Comerç Exterior.

Tècnic en Logística.

Tècnic en Administració del Comerç 
Internacional.

Tècnic en Transport Internacional.

Tècnic de Compres.

Tècnic de Vendes.

Tècnic en Màrqueting Internacional.

Tècnic en Emmagatzematge de Productes.

Sortides Professionals

LA LLENGUA ANGLESA ES POTENCIA 
A TOTS ELS CICLES A TRAVÉS D’UNA 
APLICACIÓ D’APRENENTATGE 
D’IDIOMA ON-LINE.

PREINSCRIPCIONS
Demaneu més informació al
93 318 93 35 o al email
info@afcentredestudis.es



El principal objectiu de la Formació 
Professional i dels Cicles Formatius de 
Grau Superior és l’aprenentatge de 
capacitats que propiciaran la inserció 
ràpida de l’alumne en el mercat laboral. 
És per això que AF Centre d’Estudis, 
compta amb una extensa xarxa 
d’empreses col·laboradores on els 
alumnes poden realitzar les seves 
pràctiques obligatories.

Pràctiques en Empreses

La formació en centres de treball (FCT) 
són pràctiques formatives no laborals 
que realitzen els alumnes 
d’ensenyaments secundaris en centres de 
treball situats a l’entorn dels centres on 
cursen els seus estudis, mitjançant un 
conveni de col.laboració que subscriuen 
l’escola i l’empresa.

Col·laboren amb el CFGS Comerç 
Internacional, entre d’altres:
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Agencia Marítima Española EVGE,S.A Transitainer, S.A.

A.G.C Internacional, S.A International textil TEXTEIS, S.L.

Anafric-Gremsa Anicoc Ocivebo MOVILPAQ

Transcotex, S.L ABX LOGISTICS ESPAÑA, S.A.

A.C.C Expres, S.A TRANSNATUR, S.A.

Puig Beauty & Fashion Group, S.L GRUPOTEX

Duran, Madero & Moreno International AMABI
Transit, S.L CEPEX
MPG Transitos, S.A Antonio Puig
Wavecontrol, S.L UBK
Patarana 99, S.L Bufete JARA
Econolines TANDEM ASSESSORS



MÉS INFORMACIÓ A:
www.AFcentreDestudis.es

T. 93 318 93 35

Fontanella, 19 | 08010 Barcelona | T. 93 318 93 35 | E. info@afcentredestudis.es | www. .esafcentredestudis

AF Centre
d’estudis
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