FAMÍLIA PROFESSIONAL Comerç i màrqueting
CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR Transport i Logística
Denominació
0623

Dedicació
horària

GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE L’EMPRESA





6 hores/setmana.
Total: 192 hores.





6 hores/setmana.
Total: 192 hores.





4 hores/setmana.
Total: 128 hores.





5 hores/setmana.
Total: 160 hores.

Contingut

Denominació
Dedicació
horària
0627
Contingut

Denominació

PRIMER CURS, MÒDULS

Dedicació
horària
0625
Contingut

Denominació
Dedicació
horària
0622
Contingut

0631

Denominació
Dedicació
horària

Contingut

Gestió diària del vessant econòmic i financer de l’empresa:
- Constitució.
- Posada en marxa.
- Peculiaritats empresarials de gestió del comerç internacional.
GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL COMERÇ INTERNACIONAL

Coneixement pràctic dels processos administratius propis i exclusius del comerç
internacional:
- Tràmits duaners.
- Intrastat.
- Gestió administrativa d’importacions, exportacions i entregues.
- Adquisicions intracomunitàries.
LOGÍSTICA D’EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge i la seua logística, especialment les peculiaritats relatives al comerç
internacional:
- Normativa.
- Sistemes modulars.
- Fluxos de mercaderies.
- Requisits de l’embalatge a nivell internacional.
TRANSPORT INTERNACIONAL DE MERCADERIES

Transport internacional:
Mitjans de transport i adequació al tipus de transport.
Tractament dels diferents documents.
Selecció de rutes òptimes.
Transport de mercaderies perilloses.
Els INCOTERMS (impartit en anglès).
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

-



3 hores/setmana.








Total: 96 hores.
Recerca activa de treball.
Contractes de treball.
Rebut de salaris.
Seguretat social.
Prevenció de riscos laborals.

Denominació
0179

Dedicació
horària
Contingut

ANGLÈS






3h/setmana
Total: 96h.
Anglés específic per al trasnport i logística.

FAMÍLIA PROFESSIONAL Comerç i màrqueting
CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR Transport i Logística
Denominació

0621

Dedicació
horària
Contingut

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL TRANSPORT I LA LOGÍSTICA










Denominació
Dedicació
horària
0624
Contingut










Denominació
Dedicació
horària
0628

Contingut











SEGON CURS, MÒDULS

Denominació
Dedicació
horària
0629
Contingut









Denominació
Dedicació
horària
0626
Contingut









8 hores/setmana.
Total: 160 hores.
Selecció de la documentació dels mitjans de transport.
Determinació dels requisits del personal de trànsit.
Gestió de la documentació administrativa d’operacions de transport.
Gestió de la documentació de l’assegurança relativa a les incidències derivades de l’activitat de
transport.
Tipus de contractes mercantils en l’àmbit del transport i la logística.
Determinació de les responsabilitats derivades de la prestació del servici de transport per carretera.
COMERCIALITZACIÓ DEL TRANSPORT I LA LOGÍSTICA
6 hores/setmana.
Total: 120 hores.
Obtenció de la informació del mercat de servicis de transport.
Bases per a la promoció del servici de transport.
Planificació del procés de venda del servici de transport.
Programació de la negociació del servici de transport.
Definició de les relacions amb clients i usuaris dels servicis de transport.
Resolució de les reclamacions i incidències amb els clients i usuaris
del servici de transport.
ORGANITZACIÓ DEL TRANSPORT DE VIATGERS
4 hores/setmana.
Total: 80 hores.
Determinació dels servicis de transport de viatgers.
Determinació de la tarifa, preu del bitllet o servici de transport de viatgers.
Elaboració de plans de transport.
Programació dels servicis de transport de viatgers.
Determinació dels procediments de coordinació de l’equip de conductors en l’empresa de transport de
viatgers.
Planificació del control del servici de transport de viatgers.
Resolució d’incidències, accidents i situacions d’emergència durant la prestació del servici.
ORGANITZACIÓ DEL TRANSPORT DE MERCADERIES
5 hores/setmana.
Total: 100 hores.
Descripció de l’estructura i funcionament del departament d’explotació o trànsit en l’empresa de
transport i mètodes d’organització del treball.
Caracterització de les variables que determinen els costos d’explotació de les empreses de transport.
Planificació del servici de transport de mercaderies.
Programació i gestió del trànsit diari.
Control de les operacions i documentació del trànsit de mercaderies i mitjans de transport.
LOGÍSTICA D’APROVISIONAMENT
Total: 100 hores.
5 hores/setmana.
Determinació de necessitats de materials.
Elaboració de programes d’aprovisionament.
Selecció, seguiment i avaluació de proveïdors.
Determinació de la negociació de les condicions d’aprovisionament.
Elaboració de la documentació relativa al control, registre i intercanvi d’informació amb proveïdors.

Denominació
Dedicació
horària
Contingut

ALEMANY OPTATIU (MOA)






Total: 60 hores.
3 hores/setmana.
Presentació
Primers contactes/El supermercat/La casa/Menjar i beure/Temps lliure/Les vacances

FAMÍLIA PROFESSIONAL Comerç i màrqueting
CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR Transport i Logística
INTERRELACIÓ ENTRE
MÒDULSS





QUINES OCUPACIONS POT EXERCIRR



Anglès:
- Si bé tots els mòduls són importants, el domini de l'anglès imprescindible.
- Sense l'anglès és pràcticament impossible trobar un lloc de treball vinculat al món del
comerç internacional
De manera general, el primer curs és comú al Cicle Formatiu de Comerç Internacional.

Tots els llocs de treball relacionats amb el transport i logística; tant des del punt de
vista comercial, com administratiu:
- Cap de trànsit d'empreses de transport de viatgers per carretera.
- Gerent de l'empresa de transport.
- Inspector/inspectora de transport de viatgers per carretera.
- Cap d'estació d'autobusos.
- Gestor/gestora de transport per carretera.
- Comercial de serveis de transport per carretera.
- Gerent d'empreses de transport per carretera.
- Cap de circulació.
- Agent de transports.
- Agent de càrrega.
- Comercial de serveis de transport.
- Operador/operadora de transport porta a porta.
- Transitari/transitària.
- Consignatari/consignatària de vaixells
- Operador/operadora logístic.
- Cap de magatzem.
- Tècnica / tècnic en logística del transport.
- Tècnica / tècnic en logística inversa.

