
Sortides Professionals Algunes de les empreses amb les que eserp
manté convenis de col·laboració:

Escaneja el codi QR per a 
saber més sobre el Certificat 

en Google Analytics.

Accés a Titulacions
Universitàries de Grau a eserp 

Graus en:

Dobles Graus en:

Superat el Cicle Formatiu de Grau Superior, 
es té accés a les següents Titulacions Universitàries Oficials de Grau impartides a eserp:

 Negocis Internacionals Bilingual Degree

 Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques Bilingual Degree

 Negocis Internacional + Màrqueting i Relacions Públiques 
Bilingual Degree

Publicitat, Comunicació i Relacions Públiques

Màrqueting, Digital Media i Diseny Gràfic

Assesssoria, Consultoria, Auditoria i Activitats Empresarials

Empreses Internacionals, banca i assegurances

Dret, Seguretat i criminologia
TITULACIONS OFICIALS
EXPEDIDES PER LA

CFGS
Cicles Formatius de Grau Superior en

Formació Opcional per a l’Obtenció de la Certificació de

Accés a Titulacions Universitàries de Grau a eserp 

Màrqueting i Publicitat
Comerç Internacional

Carrer Diputació

Carrer de Pelai

Ronda de la Universitat

900 101 483
www.eserp.com

Coneix les nostres
seus en ple
centre de Barcelona!

Barcelona
C/Girona, 24
C/Caspe, 56
08010 Barcelona
Tel. 93 244 94 10

Els nostres/as estudiants tenen l’oportunitat, a 
través de la certificació de Google, d’obtenir les 
eines necessàries per a ampliar el seu àmbit 
d’actuació professional, dins del món digital. 
Durant el desenvolupament del Cicle Formatiu, el/la 
estudiant té la possibilitat de realitzar una formació 
preparatòria per a l’accés a la certificació de Google 
Analytics.

Converteix-te en expert i 
CERTIFICA’T EN ANALÍTICA 
DIGITAL AMB GOOGLE

Desenvolupat per

Aquesta formació és possible donada la 
incorporació de eserp digital business & law school 
al projecte educatiu Digitalent Group.



Primer Curs Primer CursSegon Curs Segon Curs1 12 2
• Atenció al client, consumidor i usuari.

• Gestio económica i financera de 
 l’empresa.

• Investigació comercial.

• Treball de camp en la investigació 
 comercial.

• Màrqueting Digital.

• Polítiques de màrqueting.

• Anglès.

• Formació i orientació laboral.

• Gestió administrativa del comerç 
 internacional. 

• Mitjans de pagament internacionals. 

• Gestió econòmica i financera de 
 l’empresa. 

• Transport internacional de mercaderies. 

• Logística d’emmagatzematge. 

• Comerç digital internacional. 

• Anglès. 

• Formació i orientació laboral.

•  1.584 hores en eserp
•  416 hores en un centre de treball

•  1.584 hores en eserp
•  416 hores en un centre de treball

(*) El contingut del pla d’estudis i la seva programació poden 
patir modificaciones per canvis en la planificació acadèmica.

(*) El contingut del pla d’estudis i la seva programació poden 
patir modificaciones per canvis en la planificació acadèmica.

• Disseny i elaboració de material de 
 comunicació.

• Llançament de productes i serveis.

• Mitjans i suports de comunicació.

• Relacions públiques i organització 
 d’esdeveniments de màrqueting.

• Projecte de màrqueting i publicitat.

• Formació en centres de treball.

• Finançament internacional. 

• Màrqueting internacional. 

• Sistema d’informació de mercats.

• Negociació internacional. 

• Segona llengua estrangera: Francès. 

• Projecte de comerç internacional. 

• Formació en centres de treball.

Requisits d’accés (complir-ne un)

• Batxillerat o equivalent.

• Prova d’accés a Cicles 
 Formatius de Grau Superior.

• Titulació de Tècnic/a Superior o 
 Especialista.

• Prova d’accés a la universitat 
• per a majors de 25 anys.

Horari lectiu de dilluns a divendres
• Primer Curs:
 Matí comprès entre les 8:30h. a 
 15:00h.
• Segon Curs:
 Tarda comprès entre les 15:30h. a 
 21:00h.

Preu Curs, Beques i ajudes.
Consultar pàgina web www.eserp.
com.

• Condicions económiques especials 
 per pagament inmediat.

Títol Oficial

• Tècnic Superior en Màrqueting i 
Publicitat

Diploma Propi

• Màrqueting i Publicitat
Títol Oficial

• Tècnic Superior en Comerç 
Internacional

Diploma Propi

• Màrqueting Internacional

MÀRQUETING I PUBLICITAT COMERÇ INTERNACIONAL

Pla d’estudis* Pla d’estudis* 

Accés a la Titulació Oficial de CFGS Accés a la Titulació Oficial de CFGS

Sortides
Professionals

Sortides
Professionals

Informació
General

Informació
General

• Assistent del cap de producte.

• Tècnic de màrqueting.

• Tècnic de publicitat.

• Tècnic de relacions públiques.

• Organitzador d’esdeveniments 
 de màrqueting i comunicació.

• Auxiliar de mitjans en empreses 
 de publicitat.

• Tècnic d’estudis de mercat i 
 opinió pública.

• Codificador de dades per a 
 recerques de mercat.

• Tècnic en comerç exterior, 
 d’operacions exteriors d’entitats 
 financeres i asseguradores.

• Assistent, adjunt o tècnic en 
 administració de comerç 
 internacional.

• Tècnic de màrqueting 
 internacional o màrqueting 
 digital internacional.

• Tècnic de venda internacional o 
 assistent d’operacions 
 comercials internacionals.

• Cap de magatzem, tècnic en 
 logística inversa o coordinador 
 logístic.

2.000 Hores de durada (distribüides en dos cursos acadèmics). 2.000 Hores de durada (distribüides en dos cursos acadèmics).

Eserp Digital Business & Law School, és una 
institució docent de reconegut prestigi en l´àmbit 
nacional e internacional amb cèntriques seus a 
Barcelona, Madrid i Palma de Mallorca i amb una 
fonamentada experiència acadèmica.
Eserp està ubicada al centre de Barcelona, en 
un entorn cosmopolita, dinàmic i perfectament 
comunicat. Disposa d’unes instal·lacions 
orientades a l’òptima impartició de Cicles 
Formatius de Grau Superior mitjançant unes aules 
perfectament acondicionades i equipades, oferint 
importants serveis a l’alumne i ex alumne.

Un Cicle Formatiu de Grau Superior és una formació 
oficial que pertany als estudis de Formació 
Professional i que té una durada de 2 anys. La 
titulació que s’obté és la de Tècnic/a Superior.

Està dirigida especialment a alumnes que busquen 
uns estudis de nivell superior, pràctics, que els 
permeti assumir responsabilitats i els qualifiqui per 
a incorporar-se ràpidament al món laboral.

És per aquest motiu que el pla d’estudis preveu que 
una part dels coneixements, s’assoleixin mitjançant 
la formació pràctica en una empresa del sector.

Més de 37 anys
Formant Professionals

Què és un
Cicle Formatiu de Grau Superior

Actualment la demanda de titulats en Cicles 
Formatius de Grau Superior és creixent i 
consolidada en un mercat de treball que seguirà 
necessitant tècnics superiors.

Importants organismes internacionals com la UE, 
l’OCDE i el CEDEFOP preveuen que a Europa el 50% 
dels llocs de treballs requeriran d’una titulació de 
Cicle Formatiu.

Una Formació
de Futur

Pràctiques
Professionals

Ofertes
Laborals

Accés a Estudis 
Universitaris Oficials

La superació del pla d’estudis d’un CFGS requereix 
de la realització de pràctiques professionals.

Per aquest motiu, el Departament de Borsa 
de Treball d’ESERP, està en contacte amb els 
responsables de selecció i captació de talent 
d’empreses i consultores de RR.HH. amb els 
quals es mantenen Convenis de Col·laboració, 
que permeten als estudiants d’ESERP l’accés 
a projectes  professionals que impulsin el seu 
desenvolupament profesional.

Els estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior 
tenen accés a la Plataforma de Borsa de Treball 
ESERP. Mitjançant la plataforma, l’estudiant pot:

Inscriure’s a les ofertes laborals i pràctiques 
professionals dirigides a l’alumnat d’eserp.

Estar present en el processos de selecció de les 
diferents empreses i entitats que busquen de 
manera activa entre els nostres estudiants de Cicle 
Formatiu de Grau Superior al seu candidat ideal.

La titulació de Tècnic Superior que atorguen 
els estudis de Cicle Formatiu de Grau Superior 
capacita a l’estudiant a l’accés directe als estudis 
universitaris oficials de Grau.

En aquest cas, tenen la possibilitat de poder acollir-
se a un procés de reconeixement de crèdits, en 
funció de l’estudi universitari.

Cicle Formatiu de Grau Superior en Cicle Formatiu de Grau Superior en 

Requisits d’accés (complir-ne un)

• Batxillerat o equivalent.

• Prova d’accés a Cicles 
 Formatius de Grau Superior.

• Titulació de Tècnic/a Superior o 
 Especialista.

• Prova d’accés a la universitat 
• per a majors de 25 anys.

Horari lectiu de dilluns a divendres
• Primer Curs:
 Matí comprès entre les 8:30h. a 
 15:00h.
• Segon Curs:
 Tarda comprès entre les 15:30h. a 
 21:00h.

Preu Curs, Beques i ajudes.
Consultar pàgina web www.eserp.
com.

• Condicions económiques especials 
 per pagament inmediat.

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Màrqueting i 
Publicitat proporciona a l’alumne els coneixements 
necessaris per definir i efectuar el seguiment de les 
polítiques de màrqueting basades en estudis comercials 
i a promocionar i publicitar els productes i/o serveis 
en els mitjans i suports de comunicació adecuats, 
elaborant els materials publipromocionals necessaris.

Podràs exercir en empreses de qualsevol sector 
productiu i principalment del sector del comerç i 
màrqueting públic i privat, realitzant funcions de 
planificació, organització i gestió d’activitats de 
màrqueting, recerca comercial, publicitat i relaciones 
públiques.

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Comerç 
Internacional proporciona a l’alumne els coneixements 
necessaris per a planificar i gestionar els processos 
d’importació-exportació i d’introducció-expedició de 
mercaderies, en el marc dels objectius i procediments 
que s’han establert.

Un técnic Superior en Comerç Internacional està 
capacitat per a realitzar operacions de compravenda, 
emmagatzematge, distribucció i finançament en l’àmbit 
mercantil internacional, així com la gestió administrativa 
d’adquisició i expedició de béns i anàlisi del mercat 
internacional.

• Elaborar els informes de base i briefings, analitzant i 
 definint les diferents estratègies comercials.

• Dissenyar plans de recerca comercial.

• Elaborar informes comercials, analitzant la informació 
 obtinguda del mercat mitjançant l’aplicació de 
 tècniques estadístiques.

• Definir els objectius i instruments de les relacions 
 públiques de l’empresa.

• Organitzar i gestionar esdeveniments de màrqueting i 
 comunicació.

• Aplicar tècniques de comunicació per a gestionar els 
 serveis d’atenció i informació al client.

• Elaborar el pla de mitjans publicitaris de l’empresa.

• Gestionar el llançament i implementació de productes o 
 serveis al mercat, aplicant les estratègies de 
 màrqueting.

Competències i Habilitats

Competències i Habilitats

• Gestionar administrativament les operacions 
 d’importació/ exportació i/o introducció/
 expedició de mercaderies.

• Obtenir i elaborar informació pel sistema d’informació 
 de mercats.

• Analitzar el transport internacional i logística.

• Gestionar el transport internacional de mercaderies.

• Gestionar la logística d’emmagatzematge.

• Gestionar administrativament el comerç internacional.

• Gestionar el Màrqueting i la negociació internacional.

• Elaborar projectes.

Amb formació Opcional per a l’Obtenció de la Certificació de Google AnalyticsAmb formació Opcional per a l’Obtenció de la Certificació de Google Analytics


