
Descripció

Aquests estudis capaciten per definir i efectuar el
seguiment de les polítiques de màrqueting basades en
estudis comercials i a promocionar i fer publicitat dels
productes i/o serveis en els mitjans i suports de
comunicació adequats, elaborant els materials publicitaris i
promocionals i necessaris.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos
acadèmics.

Continguts

Atenció al Client, Consumidor i Usuari•

Disseny i Elaboració de Material de Comunicació•

Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa•

Investigació Comercial•

Treball de Camp en la Investigació Comercial•

Llançament de Productes i Serveis•

Màrqueting Digital•

Mitjans i Suports de Comunicació•

Polítiques de Màrqueting•

Relacions Públiques i Organització d'Esdeveniments de

Màrqueting

•

Anglès•

Formació i Orientació Laboral•

Projecte de Màrqueting i Publicitat•

Formació en Centres de Treball•

Productes turístics•

Tast i cultura vitivinícola•

Viticultura i enologia•

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls
professionals'

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen
algun dels requisits següents:

tenir el títol de batxillerat,•

tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts•

plàstiques i disseny, tècnic superior de formació

professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic

especialista,

haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

modalitat de batxillerat experimental,

•

haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el

preuniversitari,

•

tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat

unificat polivalent (BUP),

•

tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o•

haver superat la prova d'accés a la universitat per a més

grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la

universitat per haver acreditat experiència laboral o

professional tenint complerts 40 anys d'edat.

•

Les persones que no compleixen cap dels requisits
esmentats han de superar una prova d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los
durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la
al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les
peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb
les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana
dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés
al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del
Departament d'Educació són:

per curs: 360 euros•

per unitat formativa: 25 euros•

per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25

euros

•

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions
generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre
corresponent.
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19436
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/


Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o
tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi
universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat
en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la
convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món
laboral com a:

assistent o assistenta del cap de producte;•

tècnic o tècnica de màrqueting;•

tècnic o tècnica en publicitat;•

tècnic o tècnica en relacions públiques;•

organitzador o organitzadora d'esdeveniments de

màrqueting i comunicació;

•

auxiliar de mitjans en empreses de publicitat;•

controlador o controladora d'emissió en mitjans de

comunicació;

•

tècnic o tècnica en estudis de mercat i opinió pública;•

tècnic o tècnica en treballs de camp;•

inspector o inspectora d'enquestadors;•

agent d'enquestes i censos;•

codificador o codificadora de dades per a investigacions

de mercats;

•

responsable de promocions punt de venda;•

especialista en implantació d'espais comercials.•

Normativa

Correció d'errades a l'Ordre ENS/101/2018, de 27 de

juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu

de grau superior de Màrqueting i Publicitat (DOGC núm.

7705, de 13.9.2018)

•

Ordre ENS/101/2018, de 27 de juny, per la qual

s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau

•

superior de Màrqueting i Publicitat (DOGC núm. 7657, de

5.7.2018)
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https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/
https://universitats.gencat.cat/ca/inici
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=826435&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=826435&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=822050&language=ca_ES


Alt Penedès

Sant Sadurní d'Anoia

Esc. Viticultura i Enolo. Mercè
Rossell i Domènech (08043498)
Barri d'Espiells
08770 Sant Sadurní d'Anoia
Tel. 938911412
Centre: públic
Horari: diürn-matí
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