FAQ’S CFGS COMERÇ INTERNACIONAL
´
● Quants alumnes hi ha per grup?
Tot i que varia cada any, els grups són de 20 alumnes.
● Quants crèdits es fan? Quan es fan?
El cicle consta de 15 mòduls que es desenvolupen en dos cursos acadèmics.
Aquests mòduls, a la vegada, es divideixen en diferents unitats formatives.
En total són 1.650 hores lectives més 350 hores de Formació en Centres de
Treball.
● Quins idiomes es fan?
En el cicle s’imparteix tant en anglès com en alemany. A més, algunes
activitats d’altres mòduls s’imparteixen també en anglès.
● Quins són els espais de l’escola destinats al Cicle?
L’escola disposa dels equipaments necessaris per a desenvolupar els
aprenentatges del cicle amb comoditat. L’alumnat de Comerç Internacional
compta amb aules específiques tant per a primer com per a segon curs.
Concretament, l’aula de segon està equipada amb ordinadors portàtils (un
per cada alumne) i pel cas de primer també s’utilitzen les aules
d’informàtica de l’escola i altres espais, com la sala polivalent, quan és
necessari.
● Com són les classes?
Les classes de Comerç Internacional es basen en l’aprenentatge actiu en el
qual l’alumne/a aprendrà de primera mà i d’una manera pràctica sota la
guia del professorat. Algunes de les metodologies que s'utilitzen són: treball
per projectes, aprenentatge i servei, fipped classroom, role-playing, etc.

● Quins són els criteris d’assistència?
És necessari assistir a un mínim del 80% de les hores de classe per poder
aprobar les diferents UFs i mòduls.
● Què vol dir ‘empresa virtual a l’aula’? Com funciona?
Pel cas dels alumnes que no cursin la modalitat DUAL a l’empresa, s’ha
configurat un mòdul DUAL a l’escola, que es basa en la gestió d’una
empresa virtual o simulada d’exportació. Mitjançant el Projecte SEFED
l’escola disposa d’una plataforma en línia d’empresa simulada, i junt amb
altres softwares, permet fer totes les operacions típiques d’importació i
exportació d’una empresa: compres i vendes a l'exterior, facturació,
pagaments i cobraments internacionals, contractes, enviaments de
mercaderia, gestió documental, etc., tot interactuant amb altres empreses
simulades de centres formatius de tot Europa.
● S’utilitzen llibres?
En el cicle de Comerç Internacional majoritàriament no s’utilitzen llibres.
● Quants ordinadors hi ha per alumne?
Tant pel cas de les aules d'informàtica que s’utilitzen a primer curs, com
dels portàtils de l’aula de segon curs, hi ha un ordinador per alumne.
● Es fan activitats i/o sortides fora de l’escola?
L’escola organiza cada any un Programa Cultural amb sortides fora de
l’escola, en les quals s’aprofita per visitar empreses referents del comerç
internacional: del sector de la logística i transport internacional,
d’importació i exportació de mercaderies, gestió duanera, etc. A més,
l’escola participa al programa Forma’t al Port, i durant dos dies es visiten

les instal·lacions del Port de Barcelona i es fan xerrades amb els diferents
agents involucrats en l'activitat portuària.
● Es fan exàmens, recuperacions durant el curs, i/o juny?
Es fan exàmens per a cada unitat formativa (UF). La durada de cada unitat
formativa pot variar: unes duren un trimestre, altres tot un curs. Es fa
avaluació contínua per a cada UF, i sempre es fan recuperacions a la
convocatòria extraordinària del mes de juny.
● Com funcionen les pràctiques de FCT/DUAL? Amb quines empreses es
col·labora?
Les pràctiques de Formació en Centres de Treball (FCT) consten d’una
estada de 350 hores en empreses amb les quals l'escola té convenis. Pel cas
d’optar per la modalitat de formació amb alternança DUAL, l'estudiant
també esdevé aprenent, de manera que combina la formació en el nostre
centre educatiu amb l'activitat en alguna de les empreses que participen en
el programa. Durant l'estada formativa l'alumne porta a terme tasques
acordades entre l'empresa i el centre educatiu; aquesta estada té una
durada de 900 hores.

● Tenim departament psicopedagògic?
A l’escola comptem amb un coach professional a disposició de l’alumnat.
Aquest fa un acompanyament dels alumnes amb l’objectiu que
aconsegueixin complir els seus objectius i desenvolupar les seves habilitats
i competències.

● Com es gestiona l’alumnat que no entèn el català?

La llengua vehicular de l’escola és el català, però una de les característiques
del nostre alumnat és la diversitat de llengües d’origen.
Per atendre aquestes situacions, especialment aquells alumnes nouvinguts,
l’escola intenta acompanyar i vetllar per l’adaptació d’aquests alumnes. En
aquest sentit, el paper de la comissió del Projecte lingüístic assessora i guia
els alumnes amb dificultats lingüístiques (oferint recursos vinculats al
Consorci per la Normalització Lingüística, parelles lingüístiques, voluntaris
per la llengua, etc.)

● Quines sortides professionals reals té el Cicle? Quines opcions reals hi ha
de trobar feina?
A Catalunya hi han més de 17.000 empreses que exporten regularment, i és
un sector en creixement que cada cop demanda més tècnics especialistes
amb coneixements específics en comerç internacional. Algunes de les
sortides professionals més demandades són:
● Tècnic en comerç exterior / administratiu al departament
d’operacions comercials internacionals (import-export).
● Tècnic-administratiu en empreses transitàries, consignatàries,
agents de duanes, etc.
● Agent de comerç internacional / tècnic de venda internacional.
● Cap de magatzem / tècnic en logística del transport.
● Etc.
● Teniu Borsa de Treball?
El Departament Escola-Empresa, a part de la FCT, també gestiona la Borsa
de Treball. Aquesta actua com a pont entre les empreses demandats de
personal i els nostres alumnes ja titulats.

● Què podem estudiar al finalitzar el Cicle? A quins graus universitaris puc
accedir? Em convaliden crèdits?`
Un cop acabat el cicle es poden continuar estudis universitaris com els graus
en Logística i Negocis Marítims, Negocis i Màrqueting Internacional o el
d’Administració i Direcció d’Empreses. En alguns casos es convaliden
crèdits.
● Quins sistemes de beques oferim?
Els nostres alumnes poden sol·licitar la beca del Ministeri per a nivells no
universitaris, que es convoquen cada curs. En començar el curs es facilita
tota la informació als alumnes.
També hi ha beques Erasmus+ per fer pràctiques a empreses de la Unió
Europea.

●

Quins criteris se segueixen per l’admissió?
Els criteris d’admissió venen marcats per la normativa oficial de la
Generalitat de Catalunya i segueixen dos criteris: expedient acadèmic
previ i número de desempat. Per a més informació es pot consultar la
normativa publicada pel Departament d’Educació a tal efecte al següent
enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/

