
Cicle Formatiu de Grau Superior

El teu futur també depèn de nosaltres!

FAMÍLIA
PROFESSIONAL

CURSOS HORARI 
DEL CURS

Comerç i Màrqueting 2 cursos acadèmics
2.000 hores

inclou pràctiques en empresa

Tècnic/a Superior en
Màrqueting i Publicitat

TITULACIÓ
OBTINGUDA

“Growth hacking i Traffic manager, els perfils digitals
  més buscats a Linkedin actualment ” 

SORTIDES PROFESSIONALS 
Tècnic/a de màrqueting digital.
Product manager assistant.
Community manager.
Tècnic/a de màrqueting,
publicitat, RR.PP. i
organitzador/a d'esdeveniments.
Controlador/a d'emissió
en mitjans de comunicació.
Responsable de promocions
punt de venda.

CONTACTA’NS C/ Pelai 8, 08001 Barcelona  ı  Tel: 93 301 56 96  ı  info@stucom.com  ı  www.stucom.com  ı             stucom  ı       /stucombarcelona

1r Matins
i 2n Tardes,

de dilluns a divendres

ALUMNES
Gabriela Valenzuela 
(Marketing and advertising consultant) 
Estudiar aquest cicle m'ha donat un punt de 
vista estratègic sobre el mercat. A Stucom 
he assolit moltes habilitats i una actitud 
proactiva que són un suport important en 
els meus estudis universitaris

PER QUÈ A STUCOM ?
Projecte especial final de cicle Pla de Màrqueting Digital.

Treball dins l’aula amb software professionals (adobe creative 
cloud, Google analítics, wordpress, office 365) en entorn 
Windows i Mac (aula Mac per als nostres alumnes de 2n).  

Treball per projectes interdisciplinari i amb relacions amb 
projectes dels cicles d’Informàtica.

Anglès durant els dos anys del cicle formatiu i programes de 
mobilitat. Beca Erasmus+.

Formació pràctica i participativa: casos pràctics a l’aula, 
dinàmiques grupals, sortides acadèmiques i treball en equip, 
xerrades, conferències i Jornades d’Empresa Stucom.

ESTUDIS

ADAPTATS

FP DUAL

1r curs

2n curs

Classe

ClasseEmpresa (FCT/Dual*)

TARDA (15:00-19:25)MATÍ (8:00-14:15)

* Opció Dual:
remuneració econòmica; 1043h a l’empresa; fins a 2h diàries menys de classe

Màrqueting
i Publicitat Digital 



UF1: Organització de l’atenció al client, consumidor i usuari.
UF2: Gestió i manteniment de dades de clients.
UF3: Gestió de processos de serveis al consumidor.

MÒDUL
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ANGLÈS 
UF1: Anglès tècnic.

MÒDULS PROFESSIONALS I UNITATS FORMATIVES RECURSOS

Centre Homologat i Concertat per la
Generalitat de Catalunya

PLA D’ESTUDIS

MÒDUL
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INVESTIGACIÓ COMERCIAL
UF1: Planificació de la investigació comercial.
UF2: Fase exploratòria de la investigació.
UF3: Fase concloent de la investigació.
UF4: Tractament, anàlisi i conclusions.
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TREBALL DE CAMP EN LA INVESTIGACIÓ COMERCIAL
UF1: Selecció, formació i motivació del personal de treball 

de camp.
UF2: Organització i control del personal de treball de camp.
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LLANÇAMENT DE PRODUCTES I SERVEIS
UF1: Planificació del llançament.
UF2: Accions de llançament i control.
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MÀRQUETING DIGITAL 
UF1: Eines de màrqueting digital.
UF2: Pla de màrqueting digital.
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MITJANS I SUPORTS DE COMUNICACIÓ
UF1: Elaboració del pla de mitjans.
UF2: Control de l’execució del pla de mitjans.
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POLÍTIQUES DE MÀRQUETING 
UF1: Organització comercial.
UF2: Màrqueting estratègic.
UF3: Màrqueting operacional.
UF4: Pla de màrqueting.
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RELACIONS PÚBLIQUES I ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS
UF1: Relacions públiques i protocol empresarial.
UF2: Organització d’esdeveniments de màrqueting.

MÒDUL
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MÒDUL
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GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE L’EMPRESA
UF1: Emprenedoria, creació d’empresa, i inversió  

i finançament.
UF2: Operativa de compravenda i tresoreria.
UF3: Comptabilitat i fiscalitat empresarial.
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DISSENY I ELABORACIÓ DE MATERIAL DE COMUNICACIÓ
UF1: Planificació i organització del pla de comunicació.
UF2: Elaboració del material de comunicació.
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FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
UF1: Incorporació al treball.
UF2: Prevenció de riscos laborals.

UF1: Analítica WEB i Monitoring.
UF2: Pla de Comunicació digital
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PROJECTE DE MÀRQUETING I PUBLICITAT
UF1: Projecte de màrqueting i publicitat.
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FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Cicle Formatiu de Grau Superior
Màrqueting i Publicitat Digital

ER-0470/2003

ATENCIÓ AL CLIENT, CONSUMIDOR I USUARI Les habilitats socials necessàries per adquirir l’empatia amb el client / 
usuari en situacions d’atenció/assessorament professional.

Teoria i pràctica dels principals eixos del disseny gràfic basat en 
l’estratègia publicitària amb software d’Adobe (Photoshop i Illustrator) 
amb entorn Mac i Pc.

Les gestions i la formació necessàries per a la constitució d'una empresa 
comercial, planificant i gestionant l'obtenció dels recursos financers 
necessaris que procurin la rendibilitat econòmica i financera de l'empresa.

El disseny d’una recerca comercial, des de la formulació dels objectius 
a la presentació de les conclusions finals.

L’organització grups d'enquestadors i/o entrevistadors i realitzar 
enquestes i/o entrevistes, planificant el treball de camp.

Gestionar el llançament i implantació de productes i/o serveis al mercat, 
aplicant les estratègies de màrqueting i les accions promocionals 
adequades, també en l’entorn digital.

El conceptes fonamentals com el SEO/SEM i el Social Media Plan.

El pla de mitjans publicitaris de l'empresa i el seu seguiment i control, en 
suports off i online.

El màrqueting analític, estratègic i operatiu com a base de tot el cicle 
formatiu.

Les RR.PP. de l'empresa, des de l’organització i gestió dels esdeveniments 
fins a la comunicació i control de la informació amb els mitjans de 
comunicació i les xarxes socials.

El millor nivell d’anglès professional amb l’opció de 
realitzar l’examen BEC (Business English Certificate) 
de Cambridge al Juny, en el mateix centre.

Els coneixements necessaris que permeten la incorporació, d'acord 
amb els interessos i capacitats individuals, al mercat de treball.

Mòdul interdisciplinari per desenvolupar un projecte treballant en equip, 
tot aplicant les habilitats professionals adquirides durant tot el cicle.

Hores formatives a empreses del sector o als departaments de comunicació i 
màrqueting d’empreses industrials o del sector serveis.
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La mesura dels resultats de Màrqueting Digital a través dels principals 
indicadors i la interpretació del Benchmarking amb accions en xarxes 
socials, SEO, SEM. La creació i redacció de continguts digitals optimitzant 
les keywords i gestionar la segmentació multidimensional de clients.

ANALÍTICA WEB I PLA DE COMUNICACIÓ DIGITAL

MÒDUL
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