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El creixement de les empreses ve donat per una bona estratègia 
de màrqueting i publicitat. Com a Tècnic/a Superior en 
Màrqueting i Publicitat definiràs i efectuaràs el seguiment de 
les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials 
i en promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en 
els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els 
materials publipromocionals necessaris.

Mòduls professionals

Durada del cicle formatiu

Màrqueting i Publicitat

CICLE FORMATIU 
DE GRAU SUPERIOR

Atenció al client,  
consumidor i usuari

Treball de camp 
en la investigació 

comercial

Polítiques de 
màrqueting

Disseny i elaboració 
de material de 
comunicació

Llançament de 
productes i serveis

Relacions públiques i 
organització d’events 

de màrqueting

Gestió econòmica 
i financera de 

l’empresa

Màrqueting 
digital

Anglès

Investigació 
comercial

Mitjans i suports  
de comunicació

Formació i  
orientació laboral

2 cursos acadèmics (2.000 h)
1.584 h lectives al centre
416 h pràctiques en empreses  
del sector

Projecte de  
màrqueting  
i publicitat

Formació en  
centres de treball



· Organitzador/a d’esdeveniments  
de màrqueting i comunicació

· Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat
· Controlador/a d’emissió en mitjans de comunicació
· Tècnic/a en estudis de mercat i opinió pública
· Tècnic/a en treballs de camp
· Inspector/a d’enquestadors
· Agent d’enquestes i censos
· Codificador/a de dades per a investigacions  

de mercats
· Responsable de promocions punt de venda
· Especialista en implantació d’espais comercials
· Assistent/a del cap de producte
· Tècnic/a de màrqueting
· Tècnic/a en publicitat
· Tècnic/a en relacions públiques

Sortides professionals

BUSINESS ENGLISH  
COMMUNICATION SKILLS
Aplicació pràctica de la llengua anglesa en 
l’àmbit professional. Projecte AICLE_English

Altres cicles formatius de Grau Superior.
Qualsevol estudi universitari oficial de Grau:
· Màrqueting
· Màrqueting i Comunicació Digital
· Màrqueting i Comunitats Digitals
· Negocis i Màrqueting Internacional
· Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

TRADE FAIRS 
Fira de Barcelona

Formació complementària

Continuïtat acadèmica

GARANTIA 
D’EXCEL·LÈNCIA

EDUCATIVA

ERASMUS_STUDENT  
EXPERIENCE: Ireland/England



www.ceroca.cat
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Segueix-nos a

HORARI DE CLASSES
1r curs: matins de dilluns a divendres
2n curs: tardes de dilluns a divendres
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