Fitxa activitat Formativa:
GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA DEL COMERÇ
INTERNACIONAL

PRESENTACIÓ
Mòduls del certificat de professionalitat que permet obtenir els coneixements per a dur a terme
la gestió administrativa i financera, així com la dels mitjans de cobrament i pagament en les
operacions de comerç internacional, d’acord amb objectius i procediments establerts.

OBJECTIUS
Dotar l’alumne de capacitats per a desenvolupar la seva activitat en qualsevol sector productiu
en l’àrea de l’administració del comerç internacional.

METODOLOGIA
Els mòduls formatius es basaran en sessions presencials.

PROGRAMA
Relació de mòduls formatius:
Gestió administrativa del comerç internacional (230 hores)
Mitjans de pagament internacionals (90 hores)
Anglès professional per al comerç internacional (120 hores)
Mòdul de pràctiques professionals no laborals de gestió administrativa i financera del
comerç internacional (40 hores)
Total hores formatives: 480 hores

AVALUACIÓ
Avaluació continuada, on en cada mòdul formatiu s’avaluarà els aprenentatges per verificar les
competències adquirides.

PROFESSORAT
Els mòduls formatius seran impartits per un expert especialista en la matèria.

ADREÇAT A
Aquest curs va adreçat a persones interessades en formar-se en el sector administratiu del
comerç internacional.

1

Fitxa activitat Formativa:
GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA DEL COMERÇ
INTERNACIONAL
REQUISITS D'ADMISSIÓ
Títol de batxiller o equivalent
Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es
vol accedir.
Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol
accedir prova d’accés als cicles formatius de grau superior
Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys
*En el cas de no poder acreditar la documentació requerida es pot realitzar una prova
d’avaluació equivalent

DURADA I HORARIS
El curs es distribueix en sessions de cinc hores cada una, de dilluns a divendres de 9:00 a
14:00 hores. Data d’inici: 23 de novembre de 2015 (dates subjectes a possibles canvis).

MODALITAT
Classes presencials.

PLACES
El número de places és de 15 alumnes.

TITULACIÓ
Diploma acreditatiu de la formació de les competències dels mòduls formatius del certificat de
professionalitat.

PREU
Gratuït
Preinscripcions a lafassina.vilafranca.cat
Per més informació trucar al 93 817 19 95 - Projecte Adapt Penedès

LLOC D'IMPARTICIÓ
Lloc a Vilafranca del Penedès, a les aules de la Fassina
adreça : avinguda Catalunya, 22 . Vilafranca del Penedès
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