OBRIM UN 2N CURS DE TRANSPORT I LOGÍSTICA
Si has estudiat Comerç Internacional, amb un curs més pots tenir el títol de Tècnic
especialista en transport i logística
2 CICLES FORMATIUS EN 3 CURSOS

Què aporta el cicle de transport i logística a l’alumnat de comerç internacional


Una formació en logística i transport internacional de viatges i mercaderies més
especialitzada i impartida per professionals especialistes que treballen en empreses i
en activitats directament relacionades amb el sector.



Possibilitat de fer la modalitat de Formació Dual



Amb els coneixements adquirits en el cicle, els alumnes que ho desitgin podran superar
l’examen per a l’obtenció del títol oficial d'Introducció al Transport de Càrrega Aèria
Internacional que anualment convoca la International Air Transport Association (IATA). És
un títol reconegut i acceptat internacionalment. Qualsevol empresa que gestioni transport
aeri de mercaderies ha de tenir dues persones amb aquesta titulació en la seva plantilla
També podran optar a les proves de ADR (mercaderies perilloses).



L’obtenció del Certificats de Capacitació Professional per a l’Exercici de l’activitat de
Transport Interior i Internacional de Mercaderies i Viatgers per Carretera expedit pel
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, a més
del corresponent títol d’Ensenyament de Tècnic especialista en Transport i Logística.
Aquests certificats permeten ser titular de qualsevol tipus de negoci de transport per
carretera: mercaderies, viatgers, agències, transitaris i emmagatzematge i distribuïdor.



S’utilitza software especialitzat VISUALTRANS semblant al de l’empresa per gestionar tota
la documentació tant del transport com de les importacions i exportacions i un programa de
simulació SIMLOG que s’emmarca en un projecte internacional compartit amb un institut i
un grup d’empreses de Quebec (Canadà).



L’accés a l’ocupació en el sector de la logística i el transport, un dels més dinàmics del nostre
entorn.

Modalitats matrícula

Es pot fer la matrícula del cicle complet o bé matricular-se de mòduls solts. També es pot realitzar
la matrícula en modalitat semi-presencial per tal de facilitar l’assistència a les persones que
treballen. (cal assistir al 50% de les classes).
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