
EmprEsEs on podEm 
trobar aquEst ofici: 

trajEctòriEs profEssionals habituals En aquEst ofici

El més habitual és començar a treballar en activitats de suport en el departament 
de compres o de vendes. Així es coneixen els clients i proveïdors i a mesura 
que es va desenvolupant professionalment i l’empresa es fa gran, es va tenint 
la pròpia cartera de contactes amb qui s’acaba desenvolupant una relació més 
freqüent. D’aquesta manera es pot arribar a gestionar tot el que faci referència 
amb un país o continent, o fins i tot els clients relacionats amb un producte.

> Grup Bon Preu
> Tesem
> General Cable
> VicTransa

Els negocis no es fan igual a tots els països i per a aconseguir bons resultats 
cal ser flexible i empàtic alhora que insistent perquè les mercaderies 
estiguin al seu lloc al temps previst.

Avui en dia, totes les empreses reben i envien productes 
arreu del món. L’economia, i especialment la industrial, 
estan internacionalitzades i calen especialistes que 
siguin capaços d’enviar i rebre materials i productes en 
diferents llengües i amb clients i proveïdors que són de 
cultures diverses.

compEtènciEs pErsonals

Agilitat

Flexibilitat

Empatia

Responsabilitat 

Curiositat 

Assertivitat

sortidEs 
profEssionals

Tècnic de compres

Tècnic de vendes 

Responsable logística

Responsable magatzems 

Importador-exportador

“M’ha aportat coneixements més 
amplis en l’àmbit del transport que 
clarament m’estan servint en el 
dia  a dia de l’empresa, m’ha fet 
descobrir una passió amagada 
amb el transport marítim que 
em genera noves expectatives 
professionals per arribar a 
transitari.” 

Nom i cognom 

Empresa: XXX

transport i 
logística

cas 
d’èXit

JO VULL SER 
TEcnic dE 
LOgiSTica

compEtènciEs 
tècniquEs

Ordinadors

Llengües 

Internacionalització 
(monedes, cultures…) 

Aspectes legals i mercantils

TEcnic



itinEraris formatius

Amb el suport de:

Si tenS Batxillerat o un CiCle Formatiu de Grau mitjà

Cicles formatius de Grau Superior

Si  tenS eSo

  Cicles formatius de Grau mitjà

activitats comercials (orientat a logística) 

> iEs Vic insvic@xtec.cat ivic.cat

> institut llobregat de sallent a8047376@xtec.cat agora.xtec.cat/insllobregat/

transport i logística 

> iEs Vic insvic@xtec.cat ivic.cat 

> institut bosc de la coma d’olot iesbosccoma@xtec.cat iesbosccoma.xtec.cat

> institut carles Vallbona de Granollers centre@iescarlesvallbona.cat iescarlesvallbona.cat

> institut llobregat de sallent a8047376@xtec.cat agora.xtec.cat/insllobregat/

comerç internacional 

> iEs Vic insvic@xtec.cat ivic.cat 

> institut bosc de la coma d’olot iesbosccoma@xtec.cat iesbosccoma.xtec.cat

> institut carles Vallbona de Granollers centre@iescarlesvallbona.cat iescarlesvallbona.cat

> Escola montserrat de sant Vicenç de castellet colmontserrat@xtec.cat montserratfp.cat

Graus universitaris

Grau en administració i direcció d’empreses

> universitat de Vic - universitat central de catalunya

+ info queestudiar.gencat.cat

Hem posat els cicles més propers i el de les comarques veïnes si no existeixen a Osona. Cal estar alerta del calendari de matrícula per a poder tenir plaça, acaben a finals de juny.

Els CFGM són estudis de dos anys de 

durada en què està previst la realització de 

pràctiques a l’empresa durant el segon any 

d’estudis  i fins i tot la contractació o beca 

salari si els estudis es fan en modalitat dual.

Els CFGS són estudis superiors de dos anys 

de durada en què està previst la realització 

de pràctiques a l’empresa durant el segon 

any d’estudis i fins i tot la contractació o beca 

salari si els estudis es fan en modalitat dual. 

Els Graus Universitaris són estudis superiors 

normalment de quatre anys en què està 

previst fer pràctiques en empreses.

què és cada Estudi?

cicles formatius de Grau mitjà 
(des de 4t ESO)

cicles formatius de Grau superior 
(des de Batxillerat i Grau Mitjà)

Graus universitaris

indUSTRiaL

agRicULTURa

SERVEiS

TEcnic

gESTiO

Àmbits professionals:


