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ANNEX III 
 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Denominació: MÀRQUETING I COMPRAVENDA INTERNACIONAL 
 
Codi: COMM0110 
 
Família professional: Comerç i màrqueting 

 
Àrea professional: Màrqueting i relacions públiques 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

 
Qualificació professional de referència: 

 
COM316_3 Màrqueting i compravenda (RD 109/2008 d'1 de febrer). 

 
Relació de les unitats de competència que componen el certificat de 
professionalitat: 

 
UC1007_3: Obtenir i elaborar informació per al sistema d'informació de mercats. 
UC1008_3: Dur a terme estudis i propostes per a les accions del pla de màrqueting 
mix internacional. 
UC1009_3: Assistir en els processos de negociació i execució de les operacions de 
compravenda internacional de productes i serveis. 
UC1010_3: Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari competent en les 
relacions i activitats de comerç internacional. 
UC1011_3: Comunicar-se en una llengua diferent de l'anglès amb un nivell d'usuari 
competent en les relacions i activitats de comerç internacional. 

 
Competència general: 

 
Obtenir i tractar informació per al sistema d'informació de mercats elaborant la 
informació de base per aplicar les polítiques de màrqueting mix internacional, i 
assistir en els processos de negociació vinculats al contracte de compravenda 
internacional fent ús, si escau, de la llengua anglesa o d'una altra llengua estrangera. 

 
Entorn professional: 

 
Àmbit professional: 

 
Duu a terme la seva activitat professional, per compte d'altri i propi, en el departament 
d'exportació i importació de qualsevol empresa, en empreses intermediàries del 
comerç internacional, com ara agències transitàries, agències comercials, agències 
de duanes, empreses d'assessorament comercial, importadors, exportadors, 
distribuïdors-comercialitzadors, associacions i institucions, i en altres organismes 
governamentals i no governamentals que efectuen transaccions internacionals. 

 
Sectors productius: 

 
En tots els sectors productius en què es duguin a terme activitats de compravenda 
internacional i que, per tant, tinguin un caràcter marcadament transectorial. 
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Ocupacions i llocs de treball relacionats: 
 

3522.1023 Tècnics/iques en comerç exterior. 
Agent comercial internacional. 
Tècnic/a de màrqueting internacional. 
Tècnic/a de venda internacional. 
Assistent/a al departament d'operacions comercials internacionals. 

 
Durada de la formació associada: 750 hores 

 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 

 
MF1007_3: Sistemes d'informació de mercats (180 hores). 

• UF1779: Entorn i informació de mercats (60 hores). 
• UF1780: Investigació i recollida d'informació de mercats (60 hores). 
• UF1781: Tractament i anàlisi de la informació de mercats (60 hores). 

MF1008_3: Màrqueting mix internacional (130 hores). 
• UF1782: Polítiques de màrqueting internacional (90 hores). 
• UF1783: Pla i informes de màrqueting internacional (40 hores). 

MF1009_3: Negociació i compravenda internacional (160 hores). 
• UF1757: (Transversal) Informació i gestió operativa de la compravenda 
internacional (80 hores). 

• UF1784: Negociació i contractació internacional (80 hores). 
MF1010_3: (Transversal) Anglès professional per al comerç internacional (120 hores). 

• UF1764: Anglès oral i escrit en el comerç internacional (90 hores). 
• UF1765: Documentació en anglès per al comerç internacional 
(30 hores). 

MF1011_3: Llengua estrangera professional, diferent de l'anglès, per al comerç 
internacional (120 hores). 

• UF1785: Llengua estrangera oral i escrita, diferent de l'anglès, en el 
comerç internacional (90 hores). 

• UF1786: Documentació en una llengua estrangera diferent de l'anglès 
per al comerç internacional (30 hores). 

MP0378: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de màrqueting i 
compravenda internacional (40 hores). 

 
II.  PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

El perfil professional del certificat de professionalitat es defineix per la qualificació 
professional i/o per les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals que aquest tingui de referència. Inclou les realitzacions professionals 
(RP) i els criteris de realització (CR) de cadascuna de les unitats de competència que 
conformen el certificat de professionalitat.  

 
Aquesta informació es pot consultar, en català, al Catàleg de Qualificacions 
Professionals de Catalunya publicat al web de l’Institut Català de Qualificacions 
Professionals, a http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do. 

 
III.  FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITATMÒDUL FORMATIU 1 

Denominació: SISTEMES D'INFORMACIÓ DE MERCATS 
 

Codi: MF1007_3 
 

Nivell de qualificació professional: 3 
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Associat a la unitat de competència: 
 

UC1007_3: Obtenir i elaborar informació per al sistema d'informació de mercats. 
 

Durada: 180 hores 
 

UNITAT FORMATIVA 1 
 

Denominació: ENTORN I INFORMACIÓ DE MERCATS. 
 

Codi: UF1779 
 

Durada: 60 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1 i l'RP2 
pel que fa a l'organització i el control de la informació de mercats. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1 Analitzar la incidència de les variables del macroentorn i el microentorn de les 
empreses o organitzacions en l'activitat comercial. 

CE1.1 Explicar els efectes de les magnituds macroeconòmiques més rellevants 
en l'activitat comercial. 
CE1.2 Enumerar i explicar l'impacte de les principals variables 
microeconòmiques que afecten l'activitat comercial en l'organització. 
CE1.3 Explicar les diverses dimensions del macroentorn i el microentorn de 
l'empresa i establir les fonts d'informació més adequades per observar-les, 
d'acord amb l'orientació estratègica de l'empresa i atenent a criteris de fiabilitat i 
rendibilitat. 
CE1.4 Identificar les principals organitzacions i institucions econòmiques que 
regulen els mercats nacionals i internacionals. 
CE1.5 Explicar l'impacte dels processos d'integració econòmica en l'àmbit 
europeu i internacional en la competència dels mercats. 
CE1.6 Identificar els blocs d'integració econòmica amb més influència en 
l'economia mundial. 
CE1.7 Diferenciar els principals determinants del comportament de les 
organitzacions, tant en l'àmbit nacional com internacional. 
CE1.8 A partir d'un supòsit pràctic caracteritzat degudament en què 
s'estableixen les necessitats d'informació d'una empresa: 
– Seleccionar les variables del macroentorn i el microentorn de l'organització 

objecte d'estudi. 
– Explicar la influència o relació de les variables entre si i amb les necessitats 

d'informació de l'empresa. 
 

C2 Analitzar i definir les fonts i els sistemes d'obtenció d'informació més adients 
per mantenir el sistema d'informació de mercats (SIM) de l'organització. 

CE2.1 Definir els conceptes de fonts d'informació primària i secundària, externa 
i interna, i els de recerca qualitativa i quantitativa. 
CE2.2 Descriure les tècniques de recollida d'informació més utilitzades en 
l'activitat comercial. 
CE2.2 Analitzar i seleccionar les fonts d'informació comercial oficial més 
rellevants i fiables: institucions oficials nacionals, europees o internacionals, 
catàlegs, directoris, bases de dades especialitzades i d'altres. 
CE2.3 Descriure els principals mètodes de segmentació de mercats nacionals i 
internacionals i seleccionar els que s'adaptin millor als objectius de l'organització. 
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CE2.4 Detectar el tipus d'informació no disponible necessària per a 
l'organització, per tal d'establir els sistemes de recollida d'informació adequats per 
obtenir-la. 

 
C3 Definir procediments d'organització i control de la informació en el 
desenvolupament de l'activitat per configurar un sistema d'informació de mercats 
(SIM). 

CE3.1 Definir i explicar la finalitat i els objectius d'un SIM. 
CE3.2 Explicar la tipologia de les dades processades per un SIM. 
CE3.3 Descriure les característiques d'idoneïtat que ha de tenir un SIM. 
CE3.4 Explicar les tècniques d'organització d'informació més utilitzades en un 
SIM. 
CE3.5 Establir procediments de control per detectar i corregir errors en la 
fiabilitat, exactitud, actualitat i economia de les dades del SIM i en el 
funcionament dels canals i sistemes de recollida d'informació utilitzats. 
CE3.6 Definir i aplicar sistemes de control de temps i càlcul del cost econòmic 
per a les accions de recollida d'informació. 
CE3.7 Organitzar de manera eficient els sistemes d'arxiu i accés a la informació, 
adequant-los als nivells de confidencialitat i necessitat establerts per als diferents 
integrants de l'organització i fent servir les funcions habituals per al tractament 
informàtic. 
CE3.8 Establir sistemes eficaços en temps i forma per a la distribució de la 
informació gestionada pel SIM. 
 

Sumari 
 

1. El sistema d'informació de mercats (SIM). 
– Definició i funcions del SIM. 
– Components del SIM. 

▫ El subsistema de dades internes. 
▫ El subsistema d'intel·ligència de màrqueting. 
▫ El subsistema de recerca de màrqueting. 
▫ El subsistema de suport a les decisions de màrqueting. 

– Diferències entre el SIM i la recerca comercial. 
 

2. Anàlisi del macroentorn del màrqueting. 
– L'entorn macroeconòmic. 

▫ Principals indicadors econòmics. 
▫ Blocs d'integració econòmica. 
▫ Organismes i institucions nacionals i internacionals. 
▫ Fonts d'informació econòmica nacional i internacional. 
▫ La balança de pagaments. 

– L'entorn demogràfic. 
▫ Principals indicadors demogràfics. 
▫ Variables que influeixen en l'entorn demogràfic. 

– L'entorn cultural. 
▫ Institucions socials. 
▫ Comunicació i llenguatge. 
▫ L'estètica dels productes. 
▫ La religió. 
▫ Ètica i moral. 
▫ La marca país. 

– L'entorn polític. 
– L'entorn legal. 

▫ Els contractes internacionals i els sistemes legals. 
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▫ Barreres aranzelàries. 
▫ Barreres no aranzelàries. 
▫ Els drets de propietat industrial i intel·lectual. 

– L'entorn tecnològic. 
– L'entorn mediambiental. 

 
3. Anàlisi del microentorn del màrqueting.  

– El mercat. 
▫ Definició i dimensions del mercat. 
▫ Classificació dels mercats. 
▫ Segmentació de mercats: concepte i tècniques. 
▫ Posicionament de productes/marques al mercat. 

– Components del microentorn. 
▫ Els clients. 
▫ La competència. 
▫ Els sistemes de distribució. 
▫ Els proveïdors. 
▫ Les institucions comercials. 
▫ La normativa sectorial. 

4. Selecció de les fonts d'informació de mercats. 
– Tipologia de la informació de mercats.  

▫ Informació interna i externa. 
▫ Informació qualitativa i quantitativa. 
▫ Informació primària i secundària. 

–  Descripció i característiques dels principals sistemes d'obtenció d'informació 
primària qualitativa. 
▫ Entrevista en profunditat. 
▫ Dinàmiques de grup. 
▫ Tècniques de creativitat. 
▫ Observació. 

– Descripció i característiques dels principals sistemes d'obtenció d'informació 
primària quantitativa. 
▫ L'enquesta. 
▫ El panell. 

– Fonts d'informació secundària sobre mercats nacionals i internacionals. 
▫ Bases de dades especialitzades sobre mercats nacionals i internacionals. 
▫ Fonts públiques d'informació secundària externa. 
▫ Investigació de gabinet (desk research). 

– Procediments per complir els criteris en la selecció de fonts i dades d'informació. 
▫ Procediments per garantir la fiabilitat, l'exactitud i l'economia de les fonts 

i les dades utilitzades pel SIM. 
▫ Càlcul dels costos i el temps en les accions de recollida d'informació 

primària i secundària. 
 

5. Gestió i arxiu de la informació de mercats. 
– Aplicacions informàtiques per a la gestió i l'arxiu de la informació de mercats. 

▫ Processadors de textos. 
▫ Fulls de càlcul. 

– Bases de dades. 
▫ Funció i estructura de les bases de dades. 
▫ Pautes per al disseny de bases de dades noves. 
▫ Ús d'eines de recerca, consulta i generació d'informes a les bases de 

dades. 
▫ El manteniment de les bases de dades. 

– Ús de suports informàtics per l'emmagatzematge de dades. 
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▫ Tipus de suports informàtics per a l'emmagatzematge de dades: 
avantatges i desavantatges. 

▫ Establiment de sistemes i procediments per a la realització de còpies de 
seguretat i l'actualització de la informació en suports informàtics. 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: INVESTIGACIÓ I RECOLLIDA D'INFORMACIÓ DE MERCATS 

 
Codi: UF1780 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1 i l'RP2 
pel que fa a les tècniques de recollida d'informació de mercats. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1 Aplicar tècniques de recollida d'informació d'acord amb els objectius i requisits 
establerts prèviament pel SIM. 

CE1.1 Definir i explicar el concepte, la transcendència i les etapes de la recerca 
de mercats. 
CE1.2 Descriure i explicar els processos d'obtenció d'informació primària 
mitjançant les diferents tècniques. 
CE1.3 Definir els paràmetres essencials que cal tenir en compte en obtenir 
informació mitjançant enquestes. 
CE1.4 Identificar les diferents fases d'execució d'una enquesta. 
CE1.5 Conèixer i aplicar tècniques per crear qüestionaris i adequar-ne 
l'estructura i el contingut als objectius establerts pel SIM. 
CE1.6 Descriure i explicar les fases del procés de disseny de la mostra per 
organitzar l'obtenció de dades mitjançant enquestes. 
CE1.7 Aplicar tècniques de mostreig probabilístic i no probabilístic sobre la 
població objecte de les enquestes programades pel SIM. 
CE1.8 A partir d'un supòsit en què s'estableixen els objectius d'una recerca 
comercial: 
– Seleccionar la tècnica de recollida d'informació primària més adequada i 

justificar-ne l'elecció.  
– Valorar el cost i el rendiment del procés d'obtenció d'informació de les possibles 

tècniques que es faran servir. 
– Confeccionar un qüestionari per obtenir informació primària. 
– Simular la realització d'un pretest del qüestionari elaborat prèviament i dirigit a 

un nombre reduït de persones. 
– Definir la mida de la mostra aplicant les tècniques de mostreig més adequades. 
CE1.9 A partir d'un supòsit pràctic convenientment caracteritzat, detectar 
possibles errors en un qüestionari proposat pel que fa a: 
– La relació existent entre el tipus de preguntes escollit i els objectius de 

l'enquesta. 
– L'exactitud, la claredat i el to adequat en la redacció de les preguntes. 
– La seqüència de les preguntes. 
– Mida i configuració de la mostra sotmesa a estudi. 
CE1.10 A partir d'un supòsit pràctic convenientment caracteritzat en què cal una 
informació determinada per elaborar un estudi de mercat: 
– Definir les variables objecte de l'estudi. 
– Identificar i seleccionar les fonts secundàries (internes i externes) i els 

procediments de recollida corresponents. 
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– Accedir a bases de dades en línia per obtenir la informació oficial. 
 

C2 Definir i elaborar plans de treball de camp per obtenir informació primària 
relacionada amb l'activitat comercial mitjançant enquestes. 

CE2.1 Identificar les partides que integren un pressupost tipus per al 
desenvolupament de treball de camp. 
CE2.2 A partir d'un supòsit en què s'han establert els objectius, les tècniques 
que es faran servir i el pressupost per dur a terme una enquesta: 
– Organitzar el treball de camp per al desenvolupament de la fase d'obtenció de 

dades de l'enquesta. 
– Calcular el nombre d'enquestadors necessaris per complir els objectius 

previstos, considerant el pressupost i el temps màxim assignat. 
– Simular l'aplicació dels mètodes d'obtenció d'informació i recollir dades per a la 

posterior tabulació. 
CE2.3 Descriure les principals pautes d'actuació que han d'observar els 
enquestadors en dur a terme la seva feina. 
CE2.4 Partint de les dades obtingudes durant el treball de camp d'una enquesta 
sobre intenció de compra i un cop conegudes les dades reals de mercat: 
– Analitzar les desviacions produïdes. 
– Identificar les causes que van originar aquestes desviacions. 
– Suggerir les accions correctores pertinents. 

 
Sumari 

 
1.   La recerca de mercats. 

– Concepte i abast. 
– El paper de la recerca de mercats en el SIM (sistema d'informació de mercats). 
– Etapes de la recerca de mercats. 

▫ Determinació del problema que cal investigar. 
▫ Determinació dels objectius de la recerca. 
▫ Obtenció d'informació. 
▫ Tractament i anàlisi de dades. 
▫ Interpretació dels resultats i presentació de conclusions. 

 
2.   Procediments de recollida d'informació primària. 

– Tipus de procediment: l'entrevista en profunditat i l'observació. 
– Procés d'organització i execució d'entrevistes en profunditat. 

▫ Preparació de l'entrevista en profunditat. 
▫ Selecció de la persona entrevistada. 
▫ Guió de l'entrevista. 
▫ Tipus de comunicació i barreres. 
▫ Tècniques per superar les barreres. 
▫ Les fases de l'entrevista. 

– L'observació. 
▫ Tipus de recerca mitjançant l'observació. 
▫ Elecció del tipus d'observació adequada. 
▫ Disseny del procés d'observació. 

 
3.   L'enquesta. 

– Concepte i característiques. 
– Classes d'enquestes. 

▫ Enquesta personal. 
▫ Enquesta telefònica. 
▫ Enquesta postal. 
▫ Enquesta per Internet. 
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▫ Enquesta òmnibus. 
– Consideracions prèvies a la realització d'enquestes. 

▫ Plantejament de la utilitat de l'enquesta i la possibilitat d'utilitzar fonts 
d'informació secundària. 

▫ Determinació dels objectius principals. 
▫ Determinació del tipus d'enquesta que es farà servir. 
▫ Valoració del cost i el temps necessari per executar-la. 

– Fases d'execució de l'enquesta. 
▫ Disseny de la mostra. 
▫ Disseny del qüestionari. 
▫ Realització del treball de camp. 
▫ Codificació i tabulació de dades. 
▫ Anàlisi de dades. 
▫ Presentació de conclusions. 

 
4.   El qüestionari. 

– Concepte i utilitat. 
– Estructura del qüestionari. 

▫ Títol i encapçalament. 
▫ Presentació. 
▫ Blocs de preguntes. 
▫ Comiat i agraïment. 

– Tipus de preguntes d'un qüestionari. 
▫ Atenent a la naturalesa del contingut: fets i comportaments, opinió i 

actituds, sociodemogràfiques o classificatòries. 
▫ Atenent al tipus de resposta admesa: de resposta oberta, semioberta i 

tancada. 
▫ Atenent a la seva funció dins del qüestionari: per trencar el gel i alleujar, 

essencials i d'escala. 
– Pautes per l'elaboració de preguntes. 

▫ Revisar els objectius del qüestionari. 
▫ Agrupar objectius en temes afins. 
▫ Elaborar preguntes a partir dels objectius marcats. 
▫ Triar un ordre de preguntes per blocs coherents. 
▫ Establir preguntes per connectar els blocs. 

– Procés d'avaluació del qüestionari. 
▫ Pretest del qüestionari. 
▫ Revisió de l'exactitud, la claredat i el to de les preguntes. 

 
5.   El mostreig. 

– Concepte i abast. 
– El procés de disseny de la mostra. 

▫ Definició de la població objectiu. 
▫ Definició del marc mostral. 
▫ Selecció d'un mètode de mostreig. 
▫ Determinació de la mida de la mostra. 
▫ Definició del pla de mostreig. 
▫ Selecció de la mostra. 

 
– Tècniques de mostreig no probabilístic. 

▫ Mostreig de conveniència. 
▫ Mostreig discrecional. 
▫ Mostreig per quotes. 

– Tècniques de mostreig probabilístic. 
▫ Mostreig probabilístic simple. 
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▫ Mostreig probabilístic sistemàtic. 
▫ Mostreig probabilístic estratificat. 
▫ Mostreig per conglomerats o àrees. 
▫ Mostreig per itineraris aleatoris. 

 
6.   Organització del treball de camp. 

– Variables que cal considerar en planificar el treball de camp. 
▫ Càlcul del temps necessari per al desenvolupament del treball. 
▫ Càlcul del nombre d'entrevistadors necessaris. 
▫ Càlcul del cost de les accions del treball de camp. 
▫ Elaboració del pressupost. 

– El paper dels enquestadors en el desenvolupament del treball de camp. 
▫ Determinació de les capacitats i habilitats que han de tenir els 

enquestadors. 
▫ Pautes de comportament que han de seguir els enquestadors. 

 
UNITAT FORMATIVA 3 

 
Denominació: TRACTAMENT I ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ DE MERCATS 

 
Codi: UF1781 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3 i l'RP4. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1 Aplicar tècniques estadístiques i de tractament de dades a la informació 
disponible en el SIM per facilitar-ne l'anàlisi, la interpretació i la posterior presentació 
en informes comercials. 

CE1.1 Aplicar tècniques de codificació i tabulació de dades a la informació 
recollida per alimentar el SIM. 
CE1.2 Descriure i aplicar les tècniques estadístiques que s'utilitzen 
habitualment per interpretar i analitzar les dades en un SIM. 
CE1.3 Explicar els mètodes d'inferència estadística en la interpretació 
d'enquestes i control de fiabilitat. 
CE1.4 Identificar i analitzar les diferents formes de representació de les dades 
obtingudes en la recerca comercial. 
CE1.5 Explicar els avantatges de l'ús d'aplicacions informàtiques (fulls de càlcul 
i bases de dades) en el tractament de dades d'un SIM empresarial. 
CE1.6 A partir del disseny d'una recerca comercial en què s'inclou la informació 
sobre les variables d'estudi, les hipòtesis de partida i les dades recopilades, i fent 
servir, si escau, les eines informàtiques adequades: 
– Codificar i tabular les dades. 
– Aplicar les estadístiques adequades a cada escala de mesura per generar 

informació relativa als mercats. 
– Aplicar tècniques de contrastació d'hipòtesis. 
– Calcular la correlació existent entre les diferents variables estudiades. 
– Interpretar les dades obtingudes, establir conclusions i elaborar propostes de 

suport per a la presa de decisions. 
 

C2 Elaborar informes a partir de la informació gestionada pel SIM per transmetre-
la en els suports informàtics o físics adequats i pels canals establerts. 

CE2.1 Identificar les parts que componen l'estructura d'un informe comercial. 
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CE2.2 Determinar els tipus d'informes comercials adequats en relació amb les 
diferents necessitats informatives de l'organització. 
CE2.3 Utilitzar eines com ara gràfics i taules per facilitar la comprensió de les 
dades incloses en els informes comercials. 
CE2.4 Utilitzar programes informàtics per elaborar presentacions relacionades 
amb la informació proporcionada pel SIM. 
CE2.5 A partir de les dades obtingudes i tractades estadísticament pel SIM i el 
requeriment d'un informe relatiu a la situació actual del mercat: 
– Aplicar un programa informàtic adequat per al tractament de la informació i la 

posterior actualització. 
– Analitzar les dades i establir conclusions. 
– Establir el tipus d'informe adequat a la situació. 
– Elaborar un esquema general de l'informe en què es determinin les diferents 

seccions o parts que el compondran. 
– Elaborar l'informe definitiu amb plantilles informàtiques predefinides que facilitin 

la comprensió del contingut, garanteixin l'homogeneïtat i permetin utilitzar 
recursos gràfics per interpretar les dades. 

– Presentar les conclusions principals, l'esquema general i els continguts clau de 
l'informe amb el suport de programes informàtics per a presentacions. 

– Arxivar la informació aplicant el sistema de permisos establert per accedir-hi. 
 

Sumari 
 

1.   Codificació i tabulació de dades i informació de mercats. 
– Objecte de la codificació i tabulació de dades. 
– Treballs previs a la codificació i tabulació de dades: 

▫ Edició de dades. 
▫ Neteja de dades: verificació de rangs i consistència. 

– Elaboració d'un codi mestre. 
▫ Codificació de respostes sobre preguntes tancades de resposta única. 
▫ Codificació de respostes sobre preguntes tancades de resposta múltiple. 
▫ Codificació de respostes sobre preguntes obertes. 
▫ Ús de fulls de càlcul per crear taules de doble entrada i registrar les 

dades. 
– Tabulació de dades. 

▫ Distribució de freqüències. 
▫ Tabulació unidireccional. 
▫ Tabulació creuada. 

 
2.   Anàlisi estadística de la informació de mercats. 

– Anàlisi descriptiu. 
▫ Mesures de posició: mitjana, moda, mediana, mitjana i quantil. 
▫ Mesures de dispersió: rang mostral, variància, desviació típica, coeficient 

de variació de Pearson. 
– Probabilitat. 

▫ Successos i experiments aleatoris. 
▫ Freqüència i probabilitat. 
▫ Probabilitat de successos condicionats i dependència de successos. 
▫ Regla de Bayes. 
▫ Principals distribucions de probabilitat. 

– Inferència estadística. 
▫ Concepte d'inferència. 
▫ Estimació puntual. 
▫ Estimació per intervals. 
▫ Contrast d'hipòtesis. 
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– Anàlisi estadística bivariant: 
▫ Taules de contingència. 
▫ Contrast d'independència entre variables. 
▫ Regressió. 
▫ Covariància. 
▫ Correlació. 

– Introducció a l'anàlisi multivariant en la recerca de mercats. 
▫ Abast de l'anàlisi multivariant. 
▫ Descripció i aplicacions dels mètodes d'anàlisi de dependència 

quantitativa i qualitativa. 
▫ Descripció i aplicacions dels mètodes d'anàlisi d'interdependència. 

– Ús de programes informàtics per a l'anàlisi estadística en la recerca de mercats. 
▫ Eines d'anàlisi estadística en fulls de càlcul. 
▫ Programari específic per al tractament estadístic de dades. 

 

3.   Informes i presentacions comercials de la informació de mercats. 
– Informes comercials. 

▫ Disseny preliminar de l'informe: Identificació de necessitats, objectius, 
elecció del tipus d'informe adequat i elaboració d'un esquema inicial. 

▫ Estructura de l'informe. 
▫ Recomanacions pràctiques per planificar i elaborar informes. 
▫ Utilització d'eines per generar gràfics en fulls de càlcul i processadors de 

textos. 
– Presentacions orals. 

▫ Organització del treball de presentació. 
▫ Actituds adequades per a les presentacions orals. 

 

▫ Ús de recursos informàtics i audiovisuals per a presentacions orals. 
 

Orientacions metodològiques 
 

Formació a distància: 
 

 
Unitats formatives 

Durada total de les unitats 
formatives en hores 

Nombre d'hores màximes 
susceptibles de formació a distància 

Unitat formativa 1 - UF1779 
Unitat formativa 2 - UF1780 
Unitat formativa 3 - UF1781 

60 
60 
60 

55 
50 
50 

 
Seqüència: 

 
Les unitats formatives corresponents a aquest mòdul es programaran respectant 
l'ordre següent: Unitat formativa 1, Unitat formativa 2 i Unitat formativa 3. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL FORMATIU 2 

 

Denominació: MÀRQUETING MIX INTERNACIONAL 
 

Codi: MF1008_3 
 

Nivell de qualificació professional: 3 
 

Associat a la unitat de competència: 
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UC1008_3: Dur a terme estudis i propostes per a les accions del pla de màrqueting 
mix internacional. 

 

Durada: 130 hores 
 

UNITAT FORMATIVA 1 
 

Denominació: POLÍTIQUES DE MÀRQUETING INTERNACIONAL 
 

Codi: UF1782 
 

Durada: 90 hores 
 

Referent de competència:  Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2, 
l'RP3 i l'RP4. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1 Identificar les variables de màrqueting per a la presa de decisions en la 
internacionalització de l'empresa. 

CE1.1 Definir el concepte de màrqueting mix internacional i els elements que el 
componen. 
CE1.2 Identificar les fases de la planificació comercial en l'estratègia 
d'internacionalització de l'empresa. 

 
C2 Analitzar les característiques dels productes o serveis de l'empresa i els 
competidors per proposar estratègies i accions relacionades amb la política 
internacional de producte. 

CE2.1 Explicar el concepte, les característiques, les dimensions i la 
classificació dels productes. 
CE2.2 Explicar els conceptes de cartera i línia de productes i el significat de la 
terminologia emprada per quantificar-ne les dimensions. 
CE2.3 Analitzar i descriure els atributs dels productes o serveis de la cartera de 
productes internacionals d'una empresa concreta i els seus competidors. 
CE2.4 Identificar els factors que defineixen la política de producte en mercats 
internacionals. 
CE2.5 Explicar les fases de desenvolupament i el cicle de vida d'un producte 
internacional. 
CE2.6 Interpretar una gràfica en què es representa el cicle de vida d'un 
producte en un mercat internacional, explicant les causes i les variables que han 
influït en la seva evolució. 
CE2.7 Descriure la configuració dels segments actuals o potencials adequats a 
les característiques dels productes o serveis d'una determinada empresa als 
mercats internacionals tradicionals i en línia. 
CE2.8 Assenyalar la tipologia de productes que el màrqueting en línia fa servir 
normalment com a estratègia comercial. 
CE2.9 Explicar el concepte de posicionament de producte o marca. 
CE2.10 Interpretar i establir conclusions sobre les dades recollides en una 
gràfica en què s'estableixen els nivells de posicionament de diferents productes o 
marques en un mercat internacional concret. 
CE2.11 Explicar les fases de desenvolupament per al llançament d'un nou 
producte als mercats internacionals. 
CE2.12 A partir d'una sèrie de dades referides a l'evolució d'un mercat, tipologia 
dels clients i posicionament de marques existents: 

– Avaluar l'oportunitat de llançament d'un nou producte seguint criteris de 
dimensió, rendibilitat del mercat i estimació de vendes. 
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– Analitzar els diferents escenaris de posicionament de la marca per determinar 
el que millor s'adapta a la demanda de nous segments. 

– Definir els trets que caracteritzen el nou producte. 
CE2.13 Realitzar propostes sobre les adaptacions que s'haurien de produir en 
els productes o serveis d'una empresa concreta per tal d'adequar-los millor als 
gustos i les preferències dels consumidors dels mercats internacionals als quals 
van dirigits. 
CE2.14 Calcular, mitjançant tècniques d'inferència estadística i amb els mitjans 
informàtics adequats, la tendència dels costos de fabricació i comercialització 
dels productes o serveis d'una empresa determinada. 
CE2.15 A partir de les dades de les vendes previstes, calcular la rendibilitat de la 
línia i la gamma dels productes o serveis que es comercialitzaran als mercats 
internacionals. 
CE2.16 Analitzar la cartera internacional de productes o serveis d'una empresa 
concreta aplicant el sistema d'anàlisi de la matriu Boston Consulting Group, i 
explicar les conclusions. 
CE2.17 Partint d'una cartera internacional de productes formada per diverses 
línies i múltiples referències, identificar l'estratègia de marca utilitzada i proposar 
millores en la composició. 

 
C3 Analitzar les variables que influeixen en el preu dels productes o serveis en els 
mercats internacionals per tal de dissenyar la política internacional de preus 
adequada a les estratègies i els objectius de l'empresa. 

CE3.1 Identificar les variables que influeixen en la determinació de preus a 
l'exterior.  
CE3.2 Identificar les fonts de dades que proporcionen informació sobre els 
preus de la competència en un mercat exterior. 
CE3.3 Identificar la normativa general i sectorial sobre fixació de preus i 
defensa de la competència en l'àmbit nacional i internacional. 
CE3.4 Explicar les diferents estratègies de preus internacionals i identificar els 
mètodes de fixació de preus adequats a cadascuna d'aquestes estratègies. 
CE3.5 Analitzar el nivell d'elasticitat de l'oferta de productes o serveis d'una 
empresa en un mercat internacional per determinar els efectes de la variació de 
costos en la determinació dels preus internacionals. 
CE3.6 Identificar els costos de comercialització d'un producte determinat en un 
mercat internacional concret. 
CE3.7 Valorar els efectes de la política internacional de preus sobre el benefici 
obtingut per l'empresa. 
CE3.8 Partint del preu d'un producte determinat, sobre la base d'un Incoterm, 
un nombre d'unitats de venda previstes i un mercat internacional concret. 

– Calcular el punt mort o llindar de rendibilitat. 
– Determinar i quantificar els costos imputables a aquest preu. 
– Determinar el marge brut. 
– Interpretar els resultats i proposar mesures tendents a millorar el marge brut 

calculat.  
CE3.9 Partint de les dades sobre els objectius i les estratègies d'una empresa i 
la descripció del mercat on competeix:  
– Identificar els productes/marques que competeixen en la mateixa categoria i 
preu. 
– Calcular les mesures estadístiques de tendència central i de dispersió, sobre la 

base dels preus propis i els de la competència.  
– Identificar les estratègies i analitzar les polítiques de preus que han fet servir 

els competidors. 
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CE3.10 Partint d'un supòsit pràctic en què es detallen els preus d'un producte de 
diferents competidors i una altra variable coneguda del mercat en un període 
determinat:  
– Aplicar mètodes estadístics per calcular la correlació existent entre els preus i 

la variable determinada.  
– Aplicar els mètodes dels números índex respecte de la variable de preus i 

calcular-ne la tendència.  
 

C4 Identificar les variables que influeixen en la política internacional de 
comunicació amb l'objectiu de dissenyar i executar les accions necessàries i 
aconseguir els objectius i el desenvolupament de les estratègies de l'organització. 

CE4.1 Identificar la normativa específica sobre publicitat i promoció en els 
diferents mercats internacionals. 
CE4.2 Descriure, definir i diferenciar els elements que configuren la política de 
comunicació del màrqueting en l'empresa. 
CE4.3 Descriure els mitjans, els suports i les formes més utilitzats en la pràctica 
publicitària internacional i els sistemes per controlar-ne el compliment i l'eficàcia. 
CE4.4 Planificar, organitzar i controlar els esdeveniments internacionals de 
l'empresa, observant el procediment següent: 
– Determinar el tipus d'esdeveniment més adequat per promoure els productes o 

serveis.  
– Planificar els contactes, les reunions i l'assignació de recursos humans, 

materials i financers necessaris.  
– Descriure el sistema emprat per controlar les accions planificades i l'ajust al 

pressupost assignat.  
– Redactar un informe que reculli d'una manera clara el nivell de compliment de 

cadascuna de les accions planificades i el grau d'ajust al pressupost.  
CE4.5 Utilitzar les tècniques més comunes per fixar i controlar el pressupost 
per a esdeveniments de comunicació internacional.  
CE4.6 Partint dels objectius establerts per a una campanya de promoció 
internacional i uns resultats mesurats en volum de vendes i benefici:  
– Determinar les desviacions produïdes entre els objectius marcats i els resultats 

obtinguts.  
– Proposar mesures per detectar i corregir les desviacions en campanyes futures 

semblants.  
CE4.7 Descriure les principals tècniques d'avaluació de campanyes 
publicitàries en l'entorn internacional.  
CE4.8 Descriure els trets culturals més característics de les diferents 
nacionalitats i les principals tècniques psicològiques que s'utilitzen en les accions 
de comunicació internacional de l'empresa. 
CE4.9 Analitzar els avantatges d'Internet com a instrument de comercialització, 
llançament i promoció de productes internacionals. 
CE4.10 Partint d'un supòsit pràctic en què s'estableixen les bases per 
desenvolupar mercats internacionals en línia d'una empresa: 
– Valorar la promoció i comunicació en línia de l'empresa amb els seus clients 

internacionals.  
– Descriure els elements comercials i informatius que s'utilitzaran per 

desenvolupar la promoció i comunicació en el web.  
– Seleccionar el mitjà o els mitjans de promoció adequats, explicant els efectes 

psicològics que es pretenen produir en els consumidors, d'acord amb el seu 
context cultural i social.  
 

C5 Analitzar l'estructura de la distribució als mercats internacionals, per 
seleccionar les formes d'accés i els canals de distribució més adequats a les 
polítiques i estratègies de l'empresa. 
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CE5.1 Enumerar i explicar les diferents tipologies de canals de distribució 
internacional, les seves funcions i les variables que influeixen en la seva 
estructura. 
CE5.2 Explicar les característiques i diferències fonamentals dels conceptes de 
distribuïdor, agent i representant en l'àmbit del comerç internacional. 
CE5.3 Explicar les formes d'entrada en mercats internacionals i identificar la 
modalitat més adequada per a les diferents categories d'empreses i productes. 
CE5.4 Delimitar els elements que integren l'estructura de costos de la tasca 
comercial de l'empresa als mercats internacionals. 
CE5.5 Partint d'un producte i tres canals de distribució convenientment 
caracteritzats: 

– Seleccionar el més adequat per a l'optimització de temps i costos. 
– Definir la xarxa de vendes exterior i pròpia, aliena o mixta. 

CE5.6 Partint d'una empresa, un producte i un mercat internacional concrets:  
– Detectar els canals de distribució utilitzats per a aquest producte en el mercat 

objecte d'estudi.  
– Determinar la tipologia dels canals de distribució en línia susceptibles de ser 

utilitzats.  
– Delimitar l'estructura dels canals detectats.  
– Triar el canal o els canals que s'adaptin als objectius de l'empresa i 

fonamentar aquesta elecció.  
– Proposar millores o alternatives per optimitzar l'estructura de costos i temps 

dels canals escollits.  
 

Sumari 
 

1.   Internacionalització de l'empresa. 
– La decisió d'internacionalització de l'empresa. 

▫ Motius. 
▫ Obstacles. 

– Etapes del procés d'internacionalització. 
▫ Exportació ocasional o passiva. 
▫ Exportació experimental o activa. 
▫ Exportació regular o consolidació. 
▫ Establiment de subsidiàries comercials. 
▫ Establiment de subsidiàries de producció a l'exterior. 

– Les variables de màrqueting en la internacionalització de l'empresa. 
▫ Definició i abast del màrqueting mix. 

 
2.   Política de producte en el màrqueting internacional. 

– Atributs del producte. 
▫ Atributs interns. 
▫ Atributs externs. 
▫ Atributs intangibles. 

– El cicle de vida del producte. 
▫ Plantejament i significat del model. 
▫ Fases del cicle de vida del producte. 
▫ Estratègies basades en la fase del cicle vida del producte. 

– Estandardització i adaptació dels productes als mercats internacionals 
▫ La decisió sobre l'estandardització o adaptació de productes als mercats 

internacionals. 
▫ Adaptacions voluntàries i discrecionals. 
▫ Adaptacions obligatòries. 

– La cartera de productes internacionals. 
▫ Concepte de cartera i línia de productes. 
▫ Decisions sobre la cartera internacional de productes. 
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▫ Les fases de desenvolupament del llançament de nous productes al 
mercat internacional. 

▫ Anàlisi de la matriu Boston Consulting Group. 
– La marca. 

▫ Concepte, abast i significat. 
▫ El posicionament de la marca. 
▫ Estratègies de marca internacional: marca global i marca local. 

– La política de producte als mercats en línia. 
 

3.   Política de preu en el màrqueting internacional. 
– Anàlisi de la variable «preu» com a instrument del màrqueting internacional. 
– Estandardització i adaptació de preus internacionals. 
– Factors que influeixen en la determinació de preus internacionals. 

▫ La competència. 
▫ L'elasticitat de l'oferta i la demanda. 
▫ Factors psicològics. 
▫ Aspectes legals. 
▫ Els costos de màrqueting i comercialització internacional. 
▫ Els tipus de canvi. 
▫ Els diferencials d'inflació. 
▫ Polítiques aranzelàries. 

– Anàlisi de rendibilitat. 
▫ El punt mort o llindar de rendibilitat. 
▫ Determinació dels marges comercials. 

– Estratègies de preus. 
▫ Estratègies per productes nous. 
▫ Estratègies de preus de prestigi. 
▫ Estratègies de preus orientades a la competència. 
▫ Estratègies de preus per cartera de productes. 
▫ Estratègies diferencials. 

– Cotització de preus internacionals. 
▫ Els costos de màrqueting i comercialització de productes internacionals. 
▫ Incoterms. 
▫ Aspectes particulars de la determinació de preus i costos als mercats 

digitals. 
 

4.   Política de comunicació de màrqueting internacional. 
– La comunicació en el màrqueting: concepte i funcions. 
– La publicitat. 

▫ Definició i objectius. 
▫ Els mitjans publicitaris. 
▫ El control de les campanyes publicitàries. 

– La promoció de vendes 
▫ Definició i objectius. 
▫ Tècniques per a la promoció de vendes. 

– Les relacions públiques. 
▫ Definició i objectius. 
▫ Accions de relacions públiques. 

– Altres eines de la política de comunicació: 
▫ La força de vendes. 
▫ El marxandatge. 
▫ Internet com a instrument de promoció i publicitat internacional. 

– Factors que influeixen en les decisions de política internacional de comunicació. 
▫ El tipus de producte. 
▫ L'estructura de distribució en els diferents països. 
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▫ La fase del cicle de vida del producte. 
▫ El posicionament internacional de la marca. 
▫ El nivell competitiu dels mercats internacionals. 
▫ Aspectes legals. 
▫ Diferències culturals. 

– Les fires internacionals i les missions comercials. 
▫ Importància de les fires. 
▫ Classificació de les fires. 
▫ Organització de l'assistència a fires i missions comercials. 

 
5.   Política de distribució en el màrqueting internacional. 

– Canals de distribució. 
▫ Definició. 
▫ Funcions dels canals. 
▫ Característiques dels diferents canals. 

– Aspectes que cal considerar per al disseny i la selecció dels canals de 
distribució internacionals. 
▫ Elecció del nombre de canals. 
▫ Longitud dels canals. 
▫ Modalitat de distribució utilitzada pels canals: distribució exclusiva, 

selectiva i intensiva. 
▫ Estratègies comercials emprades en els canals (push/pull). 
▫ Variables de l'entorn. 
▫ Variables del mercat. 

– Determinació de la localització i tipologia dels punts de venda. 
▫ Objecte de l'anàlisi. 
▫ Anàlisi del mercat. 
▫ Determinació del nombre de punts de venda. 
▫ Selecció de l'emplaçament. 
▫ Determinació de la mida i les característiques dels punts de venda. 

– Les relacions internes del canal. 
▫ Importància de l'anàlisi de les relacions entre els membres d'un canal. 
▫ Anàlisi dels diferents estils en la forma d'exercir el poder en el canal. 

– Fórmules d'entrada als mercats exteriors. 
▫ Fórmules d'accés directe: venedors, agents, distribuïdors, subsidiàries 

comercials i subsidiàries de producció. 
▫ Fórmules d'accés indirecte: empreses comercials, franquícies i cessió de 

tecnologia. 
▫ Fórmules d'accés concertat: consorci d'exportació, piggyback, aliança 

estratègica, aliança d'empreses i llicències de fabricació. 
– Aspectes que cal considerar en adaptar la funció de distribució en diferents 

entorns internacionals. 
▫ Aspectes legals. 
▫ Aspectes socioculturals. 

– Internet com a canal de distribució internacional 
▫ Possibilitats de distribució dels mercats en línia. 
▫ Avantatges i desavantatges de la distribució per Internet. 
▫ La botiga digital. 

 
6.   Eines informàtiques per calcular valors i tendències de mercat. 

– Eines per calcular valors estadístics. 
– Eines per analitzar tendències i sèries de dades. 
– Fulls de càlcul. 

▫ Plantilles per calcular la taxa de retorn de les inversions en màrqueting i 
altres ràtios de rendibilitat. 
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▫ Plantilles per calcular costos i marges comercials. 
 

UNITAT FORMATIVA 2 
 

Denominació: PLA I INFORMES DE MÀRQUETING INTERNACIONAL. 
 

Codi: UF1783 
 

Durada: 40 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2, 
l'RP3 i l'RP4 pel que fa a l'organització i la presentació de la informació relativa a les 
polítiques de màrqueting internacional i amb l'RP5. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1 Relacionar entre si la informació provinent del SIM i les variables que 
intervenen en el màrqueting i obtenir conclusions per al pla de màrqueting 
internacional de l'empresa. 

CE1.1 Definir i establir les principals diferències entre els conceptes de 
màrqueting operatiu i màrqueting estratègic en la internacionalització de 
l'empresa. 
CE1.2 Explicar la utilitat i l'esquema general d'un pla de màrqueting 
internacional i desenvolupament línia internacional. 
CE1.3 Interpretar la informació externa disponible sobre les característiques 
que configuren el mercat o mercats internacionals de referència per als productes 
o serveis de l'empresa, en relació amb la seva mida real i potencial, ubicació, 
nivell competitiu, nivell tecnològic, sistemes de distribució i tipologia dels 
consumidors, per incorporar al pla de màrqueting internacional.  
CE1.4 Interpretar la informació disponible sobre les característiques de 
l'empresa, el seu enfocament competitiu i les estratègies i polítiques de 
màrqueting dissenyades prèviament per tal d'incorporar-la al pla de màrqueting 
internacional. 
CE1.5 Confeccionar informes en què es reflecteixin de manera clara i sintètica 
les conclusions relacionades amb l'anàlisi de les diferents polítiques de 
màrqueting, utilitzant les aplicacions informàtiques adequades per a l'obtenció, la 
presentació del treball, l'arxiu i la utilització i ampliació posteriors. 
CE1.6 Organitzar la informació obtinguda de l'anàlisi i desenvolupament de les 
polítiques de màrqueting per incloure-la en el pla de màrqueting internacional de 
l'empresa. 
CE1.7 Utilitzar la tècnica de l'anàlisi DAFO per extreure conclusions sobre la 
situació competitiva de l'empresa, partint d'un supòsit convenientment 
caracteritzat on s'especifiquen les característiques principals d'una empresa i el 
mercat internacional de referència. 
CE1.8 A partir d'un pla de màrqueting internacional convenientment 
caracteritzat: 

– Interpretar el pla. 
– Extreure'n conclusions. 
– Elaborar un informe en què es reflecteixin de manera clara i sintètica les 

conclusions, relacionant els resultats obtinguts de l'anàlisi estadística amb 
l'objecte de l'estudi. 

– Fer ús de les aplicacions informàtiques adequades per a l'obtenció, la 
presentació del treball, l'arxiu i la utilització i ampliació posteriors. 
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C2 Elaborar un informe de base (brífing) de productes i marques per 
desenvolupar un pla de màrqueting internacional. 

CE2.1 Descriure el concepte de brífing, la seva finalitat i els elements que el 
componen en un context internacional. 
CE2.2 A partir d'un brífing, analitzar-ne el contingut i la informació relacionant 
els capítols que inclou. 
CE2.3 Partint d'un conjunt de dades relacionades amb un producte: 

– Escollir les que són necessàries per elaborar la informació de base del 
producte/marca. 

– Explicar els motius d'aquesta elecció. 
– Classificar les dades escollides en els capítols adequats. 
– Elaborar un informe en què es reflecteixin de manera clara i sintètica les 

conclusions. 
– Fer ús de les aplicacions informàtiques adequades per a l'obtenció, la 

presentació del treball, l'arxiu i la utilització posterior. 
 

Sumari 
 

1.   Planificació de màrqueting internacional. 
– El pla de màrqueting com a instrument de planificació i control de l'activitat 
comercial internacional. 

▫ Concepte. 
▫ Característiques que ha de complir un pla de màrqueting. 
▫ Continguts i esquema. 
▫ Utilitats. 
▫ Aspectes que cal considerar en elaborar plans de màrqueting en línia. 

– Anàlisi de la situació. 
▫ Anàlisi externa. 
▫ Anàlisi interna. 

– Diagnòstic: anàlisi DAFO. 
▫ La tècnica de l'anàlisi DAFO. 
▫ Anàlisi dels punts febles i els punts forts de l'organització. 
▫ Anàlisi de les oportunitats i amenaces de l'entorn. 

– Establiment dels objectius del màrqueting. 
▫ Principis generals per establir els objectius. 
▫ Factors que cal tenir en compte en determinar els objectius del 

màrqueting. 
▫ Classes d'objectius. 
▫ Redacció d'objectius. 
▫ Formulació d'objectius relacionats amb els mercats internacionals. 

– Decisions principals sobre l'establiment d'estratègies internacionals. 

▫ Estratègies corporatives. 
▫ Estratègies de cartera. 
▫ Estratègies de segmentació i posicionament. 
▫ Estratègia funcional; les polítiques de màrqueting internacional. 

 

2.   Pla operatiu i accions de màrqueting internacional. 
– El pla d'acció de màrqueting 

▫ Objectius i abast dels plans d'acció. 
▫ Estructura i organització del pla d'acció. 
▫ Pautes per elaborar un pla d'acció. 

– Assignació pressupostària de les accions de màrqueting. 
– El control del pla de màrqueting. 

▫ Control de la realització dels objectius. 
▫ Mesura de l'acompliment. 
▫ Anàlisi de desviacions. 



 

20/48 

 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

▫ Establiment de mesures correctores. 
– Eines informàtiques per a l'organització i la planificació de màrqueting 

internacional: 

▫ Organitzador de tasques i agenda. 
▫ Elaboració del pla de màrqueting: models i processador de textos. 
▫ Utilització d'eines informàtiques per transmetre informació dins de 

l'organització. 
 

3.   Brífing de productes o marques en la internacionalització de l'empresa. 
– Concepte i funcions del brífing en el màrqueting. 
– Determinació dels objectius del brífing. 
– Elecció de l'estructura del brífing. 
– Com s'elabora un brífing. 

▫ Anàlisi del pla de màrqueting: detecció i extracció de la informació 
necessària. 

▫ Informació que no s'ha d'incloure en un brífing. 
▫ Procediment per redactar i estructurar el brífing. 
▫ Adequació dels continguts als destinataris de la informació. 

– La presentació del brífing. 
▫ Ús de processadors de textos per presentar el brífing.  
▫ Eines informàtiques per dur a terme presentacions orals.  
▫ Ús de mitjans audiovisuals per dur a terme presentacions.  
 

Orientacions metodològiques 
 

Formació a distància: 
 

 

 
 

Seqüència: 
 

Les unitats formatives d'aquest mòdul es poden programar de manera independent. 
 

Criteris d'accés per als alumnes 
 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
 

MÒDUL FORMATIU 3 
 

Denominació: NEGOCIACIÓ I COMPRAVENDA INTERNACIONAL. 
 

Codi: MF1009_3 
 

Nivell de qualificació professional: 3 
 

Associat a la unitat de competència 
 

UC1009_3 Assistir en els processos de negociació i execució de les operacions de 
compravenda internacional de productes i serveis. 

 
Unitats formatives 

Durada total de les unitats 
formatives en hores 

Nombre d'hores màximes susceptibles 
de formació a distància 

Unitat formativa 1 - UF1782 
Unitat formativa 2 - UF1783 

90 
40 

80 
35 



 

21/48 

 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

 
Durada: 160 hores 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: Informació i gestió operativa de la compravenda internacional. 

 
Codi: UF1757 

 
Durada: 80 hores 

 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2 i 
l'RP3, l'RP4, l'RP5 i l'RP6 pel que fa a la gestió operativa i control de les operacions 
de compravenda internacional. 

 
 

Capacitats i criteris d'avaluació 
 
 

C1: Obtenir informació del marc legal i fiscal internacional en el qual tenen lloc les 
operacions de comerç internacional habitual de les empreses: 

CE1.1 Descriure les fonts i els canals d'informació principals que fan servir les 
empreses per obtenir una base documental que fonamenti i subministri dades a 
les diferents operacions de comerç internacional. 
CE1.2 Analitzar la manera més ràpida i precisa d'accedir a les fonts 
d'informació/cercadors, directoris, portals o altres. 
CE1.3 Identificar els principals blocs econòmics internacionals i explicar-ne les 
característiques. 
CE1.4 A partir de diversos supòsits d'operacions de comerç internacional, 
determinar el marc legal i fiscal exterior del país d'origen/destinació i de la 
mercaderia o servei per importar/exportar. 
CE1.5 Reconèixer les característiques i l'evolució del sector exterior espanyol, 
tant per països com per productes, a partir de les fonts d'informació de comerç 
exterior disponible. 
CE1.6 Analitzar les fases d'integració econòmica de la Unió Europea, establint 
les implicacions que ha tingut cada fase per al comerç, especialment la unió 
monetària. 
CE1.7 Identificar els organismes i els acords internacionals, així com les 
funcions que exerceixen en el funcionament i la normativa del comerç 
internacional. 
CE1.8 Identificar i explicar les principals barreres existents al comerç 
internacional. 
CE1.9 Identificar i explicar els principals instruments de suport i promoció de la 
internacionalització de les empreses. 

 
C2: Definir i utilitzar sistemes per al tractament de la informació i documentació 
relatius a les operacions de comerç internacional. 

CE2.1 Definir les tècniques d'arxiu més utilitzades per organitzar la informació i 
la documentació que es generen en l'activitat comercial internacional. 
CE2.2 Elaborar el fitxer mestre de clients i proveïdors, seleccionant i 
estructurant la informació obtinguda de l'aplicació informàtica de gestió de la 
relació amb el client que sigui rellevant per a cada operació, i aplicant el paquet 
integrat de gestió administrativa, per obtenir la documentació necessària. 
CE2.3 Confeccionar la informació precisa que demani més usualment el client o 
proveïdor sobre els tràmits administratius i les autoritzacions en l'operació 
internacional, d'acord amb els formats establerts. 
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CE2.4 Identificar els terminis adequats que impliquen compromisos d'actuació 
en les operacions de comerç internacional. 
CE2.5 Fer el manteniment de les bases de dades, introduint nous clients o 
proveïdors potencials o modificant la informació existent, i elaborar informes a 
partir de la base de dades d'aquests clients. 
CE2.6 Valorar la importància de la transmissió de la imatge de l'empresa en la 
documentació i les comunicacions formals amb clients, intermediaris o proveïdors. 

 
C3: Dur a terme la gestió operativa de la compravenda internacional confeccionant 
la documentació requerida d'acord amb la legislació aplicable. 

CE3.1 Identificar els organismes que intervenen en la gestió de la compravenda 
internacional i descriure la documentació o les certificacions que expedeixen, tant 
en format físic com electrònic. 
CE3.2 Identificar i interpretar les clàusules que normalment s'utilitzen en els 
contractes de compravenda internacional.  
CE3.3 Determinar les condicions de lliurament de la mercaderia (Incoterm) més 
adequades i avantatjoses per a les característiques de l'operació de 
compravenda internacional, en casos pràctics degudament caracteritzats.  
CE3.4 Identificar els factors que influeixen en la materialització de l'operació de 
compravenda internacional, mitjançant un contracte o una ordre de comanda.  
CE3.5 Interpretar la normativa aplicable per a la formalització dels documents 
necessaris en les operacions de compravenda internacional.  
CE3.6 Confeccionar la factura proforma, en un cas pràctic de compravenda, 
detallant els aspectes i les condicions essencials de l'execució de la 
compravenda, i verificant que el que es diu al document compleix la normativa de 
contractació internacional i que s'hi expressen totes les dades necessàries per 
executar l'operació.  
CE3.7 Analitzar, en cas d'importació, l'oferta presentada pel proveïdor, i 
identificar els aspectes negociats o que es poden negociar tenint en compte els 
marges establerts per l'organització.  
CE3.8 Identificar els elements bàsics de la tarifa de preus analitzant les 
diferències en la presentació d'ofertes en les operacions habituals de 
compravenda internacional.  
CE3.9 Confeccionar els documents comercials necessaris per a l'expedició de 
la mercaderia, la factura comercial i el llistat del contingut, comprovant que 
compleixen la normativa i el que s'ha acordat amb el client, en supòsits pràctics 
caracteritzats degudament.  
CE3.10 Identificar el procés documental d'una oferta i una comanda en la 
compravenda internacional.  
CE3.11 A partir d'un suposat contracte de compravenda internacional de 
mercaderies:  
– Identificar la normativa en matèria de gestió i documentació administrativa 

aplicable al supòsit. 
– Interpretar les condicions de lliurament i els Incoterms. 
– Confeccionar el contracte de compravenda i les clàusules habituals tenint en 

compte les condicions establertes. 
– Definir les gestions i la documentació necessàries i els organismes implicats. 

 
C4: Efectuar el control de la gestió operativa i documental de la compravenda 
internacional, mitjançant l'ús de mitjans físics i informàtics: 

CE4.1 A partir d'una determinada operació de compravenda internacional, 
degudament caracteritzada: 
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– Comprovar el compliment de les condicions pactades en la compravenda, els 
Incoterms, condicions de pagament, transport, assegurança, lliurament, riscos, 
transferència de la propietat, normativa o altres. 

– Indicar les gestions necessàries que cal fer amb el servei d'expedició i el servei 
financer per desenvolupar els termes especificats en el contracte. 

CE4.2 Identificar les causes de devolució de comandes per definir línies 
d'actuació, informant-ne l'organització. 
CE4.3 Analitzar els motius de resolució d'un contracte, recopilant la 
documentació necessària per prevenir conflictes d'acord amb els procediments 
establerts. 

 
Sumari 

 

1. Marc econòmic, polític i jurídic del comerç internacional. 
– Comerç interior, exterior i internacional. 
– El sector exterior espanyol: 

▫ Comerç de productes, serveis i inversions. 
▫ Relacions comercials per països i sectors. 

– Balança de pagaments i altres magnituds macroeconòmiques. 
– Organismes internacionals: 

▫ Organització Mundial del Comerç. GATT. 
▫ Fons Monetari Internacional. 
▫ Grup Banc Mundial. 
▫ Conferència de les Nacions Unides sobre Desenvolupament (UNCTAD). 

– La integració econòmica regional. Principals blocs econòmics. 
– La Unió Europea: 

▫ Política comercial comunitària. 
▫ Mercat únic. 

 
2. Barreres i obstacles dels intercanvis comercials internacionals. 

– Barreres aranzelàries: 
▫ Aranzel de duanes. 
▫ Tipus de drets aranzelaris. 
▫ Exempcions o bonificacions: incondicionades i condicionades. 

– Barreres no aranzelàries: 
▫ Mesures quantitatives: contingents a la importació, restriccions 

voluntàries a l'exportació, mesures d'efecte equivalent. 
▫ Barreres tècniques, sanitàries i mediambientals. Normalització, 

homologació i certificació: objectiu i finalitat, institucions d'homologació, 
productes i procediments d'homologació, certificats, certificació de 
seguretat i patents, llicències i altres documents. 

▫ Barreres fiscals. 
– Mesures de defensa comercial: 

▫ Mesures antidúmping. 
▫ Mesures antisubvenció. 
▫ Mesures de salvaguarda. 

 
3. Fonts d'informació en el comerç internacional.  

– Informació de comerç internacional: 
▫ Informació comercial de clients i proveïdors internacionals. 
▫ Informació dels països d'origen/destinació. 
▫ Informació de suport a la internacionalització de l'empresa. 

– Canals i fonts d'informació en el comerç internacional: 
▫ Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX). 
▫ Cambres de comerç. 
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▫ Oficines comercials. 
▫ Associacions empresarials. 
▫ Entitats financeres. 
▫ Organismes internacionals. 
▫ Agència Tributària. Direcció General de Duanes. 

– Cercadors i bases de dades en línia en el comerç internacional. 
– Gestió de la informació de comerç internacional: 

▫ Tècniques d'arxiu i actualització de la informació. 
▫ Criteris d'organització i arxiu de la informació. 
▫ Elaboració de bases de dades i aplicacions informàtiques. 

 
4. Cerca i gestió de clients i proveïdors en comerç internacional.  

– Localització i recerca de clients i proveïdors internacionals:  
▫ Directoris, portals i guies multisectorials.  
▫ Mercats electrònics (eMarketplaces) sectorials i altres.  
▫ Fires internacionals: ajuts a l'externalització de les empreses.  

– Classificació dels clients i proveïdors i criteris d'organització:  
▫ Freqüència de compra/venda.  
▫ Volum.  
▫ Rendibilitat.  
▫ Altres.  

– Tipus d'arxius dels clients i proveïdors:  
▫ Principal.  
▫ Secundari.  
▫ Físic.  
▫ Informàtic.  

– Confecció de fitxes i bases de dades de clients i proveïdors:  
▫ Elements.  
▫ Codificació. 
▫ Models. 
▫ Aplicacions informàtiques aplicades a la confecció de fitxes i bases de 

dades de clients i proveïdors. 
– Control de clients i proveïdors internacionals: 

▫ Freqüència de comandes. 
▫ Consum. 
▫ Volum de les comandes. 
▫ Variacions en compres i vendes. 
▫ Compliment de terminis i condicions de pagament, lliurament i altres. 
▫ Incidències. 
▫ Rendibilitat. 

– Creació d'un sistema d'alertes de nous clients i proveïdors. 
– Reclamacions en les operacions de compravenda internacional. 

 
5. Condicions de la compravenda internacional. 

– Operacions de compravenda internacional. 
▫ Obligacions de les parts que intervenen. 

– Clàusules generals del contracte de compravenda internacional. 
– Condicions de lliurament en el comerç internacional, Incoterms: 

▫ Concepte. 
▫ Finalitat i abast. 
▫ Aspecte contractual dels Incoterms. 
▫ Ús dels Incoterms segons la modalitat de transport, el tipus d'operació i 

la forma de pagament o cobrament internacional. 
▫ Revisions. Anàlisi dels Incoterms. 
▫ Classificació dels Incoterms en grups. 
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▫ Obligacions de comprador i venedor segons els Incoterms. 
▫ Transmissió de costos i riscos. 

– Interpretació pràctica de cada Incoterm. 
 

6. Elaboració d'ofertes en comerç internacional.  
– Procés comercial en les operacions de compravenda internacional. 
– Oferta internacional: 

▫ Informació bàsica de l'oferta. 
▫ Elaboració. 
▫ Presentació. 
▫ Negociació de l'oferta comercial. 
▫ Importància de la tarifa de preus en la relació de compravenda. 
▫ Condicions de lliurament i tarifa de preus. 

– Elements de la tarifa de preus: 
▫ Producte. 
▫ Unitat de venda. 
▫ Vigència. 
▫ Preu i condicions internacionals de lliurament: els Incoterms. 
▫ Informació complementària, observacions i aclariments. 

– Presentació de la tarifa: 
▫ Tarifa general de l'empresa. 
▫ Tarifa personalitzada: per país, per client. 
▫ Preu i Incoterm. 

 
7. Gestió de comandes i facturació en el comerç internacional. 

– Procés documental de l'operació comercial. 
▫ Informació i documentació de l'operació que s'ha de conservar. 

– Ordre de comanda: 
▫ Contingut. 
▫ Revisió. 
▫ Comanda en ferm. 
▫ Confirmació de la comanda. 

– Preparació de la comanda. Llistat del contingut. 
– Factura proforma: 

▫ Elaboració. 
▫ Contingut. 
▫ Presentació. 

– Factura comercial: 
▫ Funció. 
▫ Elaboració. 
▫ Contingut. 
▫ Presentació. 

 
8. Aplicacions informàtiques en la gestió administrativa del comerç 

internacional. 
– Aplicacions generals, funció i utilitats: 

▫ Processadors de textos. 
▫ Bases de dades. 
▫ Fulls de càlcul. 
▫ Presentacions. 
▫ Agendes i altres. 

– Aplicacions específiques: descripció, funcions i utilització: 
▫ Àrea comercial. 
▫ Àrea fiscal. 
▫ Àrea administrativa. 
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▫ CRM, gestor de relacions amb els clients. 
 

UNITAT FORMATIVA 2 
 

Denominació: NEGOCIACIÓ I CONTRACTACIÓ INTERNACIONAL 
 

Codi: UF1784 
 

Durada: 80 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3 i l'RP4 
pel que fa a la negociació i el tancament dels acords i als procediments amb agents, 
clients i proveïdors internacionals. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1 Interpretar la normativa i els usos habituals que regulen les operacions de 
compravenda internacional. 

CE1.1 Identificar les fonts d'informació jurídica que afecten i regulen la 
contractació internacional. 
CE1.2 Explicar el valor jurídic dels usos uniformes en la contractació 
internacional: sobre crèdit documentari, sobre garanties i finances contractuals, 
relatives al cobrament de documents comercials, i altres. 
CE1.3 Identificar la terminologia jurídica utilitzada i la normativa mercantil que 
regula els contractes de compravenda internacionals, tant en l'idioma propi com 
en anglès. 
CE1.4 Partint d'un contracte de compravenda internacional, analitzar les parts i 
els elements que el componen, diferenciant les clàusules facultatives de les 
obligatòries. 
CE1.5 Descriure les teories de dret internacional que solucionen les 
contradiccions i els conflictes originats en les condicions generals que regulen un 
contracte de compravenda internacional. 
CE1.6 Explicar l'abast i els avantatges de l'arbitratge en els conflictes de 
comerç internacional. 
CE1.7 Partint d'unes condicions establertes en una compravenda internacional, 
de dades identificadores de les parts negociadores i de la mercaderia objecte de 
negociació: 

– Seleccionar la clàusula Incoterm més apropiada per a l'operació. 
– Enumerar les obligacions contractuals del venedor i del comprador. 
– Descriure els sistemes de resolució de controvèrsies i arbitratge internacional. 

CE1.8 Analitzar les característiques generals dels concursos i les licitacions 
internacionals. 

 
C2 Elaborar el precontracte o contracte associat a operacions de compravenda 
internacional i els concursos o processos de licitació internacional d'acord amb la 
normativa i els usos habituals en el comerç internacional. 

CE2.1 Explicar el valor dels acords precontractuals i els efectes que tenen 
sobre el compromís de les parts en contextos internacionals. 
CE2.2 Identificar els models documentals utilitzats per recollir acords 
precontractuals en operacions de comerç exterior. 
CE2.3 Definir els principals aspectes que han de figurar en les clàusules d'un 
precontracte internacional. 
CE2.4 Partint de les bases d'un concurs o licitació internacional, elaborar 
l'oferta comercial. 
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CE2.5 Partint d'unes condicions pactades en una compravenda internacional, 
de dades identificadores de les parts negociadores i de la mercaderia objecte de 
negociació: 

– Citar la normativa de contractació internacional que regula el supòsit i aplicar-
la en el moment de redactar el precontracte. 

– En funció de l'Incoterm escollit, descriure els drets adquirits i les obligacions 
assumides per les parts contractants. 

– Confeccionar la carta d'intencions, redactant les clàusules que expressin les 
característiques definides de l'operació de compravenda internacional.  

– Utilitzar el suport informàtic adequat per editar el document. 
CE2.6 Identificar diversos tipus de contractes mercantils que s'utilitzen en la 
compra d'un producte/servei en l'àmbit internacional i reconèixer els models 
documentals que els representen. 
CE2.7 Partint d'unes condicions pactades en una operació de venda 
internacional i de dades identificadores de l'operació: 

– Confeccionar el contracte adequat per a la situació plantejada. 
– Estructurar la informació dins del conjunt de clàusules que la componen. 
– Aplicar els programes informàtics corresponents (processadors de textos, 

taules o altres) utilitzant la terminologia mercantil adequada a l'operació. 
 

C3 Aplicar tècniques de negociació adequades en determinar les condicions 
d'operacions de compravenda internacional. 

CE3.1 Explicar els factors essencials que conformen l'oferta i la demanda d'un 
producte o servei en les operacions internacionals. 
CE3.2 Identificar les diferents etapes en un procés de negociació de les 
condicions d'execució d'una compravenda internacional. 
CE3.3 Identificar i descriure les tècniques de negociació internacional més 
utilitzades en la compravenda. 
CE3.4 Identificar la terminologia comercial habitual en l'àmbit internacional i 
aplicar-la correctament a partir d'una operació clarament identificada. 
CE3.5 Identificar les característiques més rellevants dels negociadors de 
diferents cultures: anglosaxons, alemanys, francesos, japonesos, xinesos, 
llatinoamericans i altres. 
CE3.6 En la simulació d'una entrevista o el contacte amb un client o proveïdor 
estranger per iniciar negociacions: 

– Identificar la idiosincràsia del país del client o proveïdor. 
– Definir un pla de negociació en què s'estableixin les fases que s'han de seguir, 

adequant la comunicació verbal i no verbal. 
– Caracteritzar l'interlocutor per establir les pautes de comportament durant el 

procés de negociació. 
– Utilitzar la tècnica de negociació adequada a la situació definida, atenent-se al 

protocol, a les normes i als costums del país. 
CE3.7 Definir els principals paràmetres que configuren una oferta presentada a 
un client estranger. 
CE3.8 A partir d'unes dades convenientment caracteritzades, establir un pla de 
negociació de venda que tracti els aspectes següents: 

– Estimar les necessitats, els punts forts i els punts febles respectius. 
– Identificar els aspectes principals de la negociació. 
– Explicar els límits en la negociació de cada part. 
– Elaborar l'oferta per presentar-la al client. 
– Predir les postures probables del client i preparar les postures pròpies del 

venedor. 
– Elaborar un informe que reculli els acords de la negociació mitjançant l'ús dels 

programes informàtics adequats. 
 



 

28/48 

 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

C4 Aplicar tècniques de comunicació adequades en preparar i establir relacions 
comercials internacionals. 

CE4.1 Definir les tècniques més utilitzades en les relacions de comunicació 
internacional, tenint en compte els aspectes culturals dels interlocutors, clients, 
agents o proveïdors. 
CE4.2 Identificar i determinar els trets i les tàctiques de comportament verbal i 
no verbal en la comunicació, típics de diverses cultures. 
CE4.3 Descriure les fases que componen una entrevista personal amb fins 
comercials en l'àmbit internacional. 
CE4.4 A partir d'un supòsit de sol·licitud d'informació a un client, agent o 
proveïdor d'un determinat país, elaborar un escrit amb un tractament adequat al 
país i una redacció clara i concisa en funció de la seva finalitat, tant en la llengua 
pròpia com en anglès. 
CE4.5 En suposades converses telefòniques amb un client, agent i proveïdor 
d'un país estranger: 

– Identificar-se i identificar l'interlocutor respectant les normes de protocol 
corresponents. 

– Identificar la tipologia del client/agent/proveïdor i l'operació comercial que cal 
realitzar. 

– Adaptar l'actitud i la conversa a la situació de la qual parteix l'interlocutor. 
– Controlar la claredat i la precisió de la transmissió de la informació. 
– Analitzar el comportament del client, agent o proveïdor i caracteritzar-lo. 
– Utilitzar la tècnica de comunicació adequada a la situació i l'interlocutor. 

CE4.6 En diferents situacions simulades de reunió amb un 
client/agent/proveïdor estranger: 

– Elaborar un document amb els punts clau que cal tractar en aquesta reunió 
per a l'operació.  

– Utilitzar la tècnica de comunicació adequada a la situació i l'interlocutor: 
frases curtes, llenguatge concret i senzill, entre d'altres. 

– Durant la simulació de la negociació, fer pauses per donar temps a l'intèrpret 
perquè tradueixi el discurs. 

CE4.7 En diverses situacions simulades de comunicació escrita amb un 
client/agent/proveïdor estranger: 

– Elaborar el document (carta comercial, informe o petició d'informació, entre 
d'altres) adequat a la situació plantejada, fent ús de suports informàtics. 

– Simular la transmissió del document mitjançant suports informàtics o noves 
tecnologies. 

CE4.8 Identificar les innovacions tecnològiques que apareixen en els processos 
de comunicació amb operadors internacionals, sistemes EDI o altres. 

 
Sumari 

 
1.   Negociació d'operacions de comerç internacional. 

– Preparació de la negociació internacional: 
▫ Anàlisi del procés. 
▫ Planificació de la negociació. 
▫ Components bàsics de la negociació. 
▫ Fases de què consta la negociació. 

– Desenvolupament de la negociació internacional: 
– Tècniques de la negociació internacional: 

▫ Tipologia del client/proveïdor. 
▫ Tipologia de productes. 
▫ Aspectes socioprofessionals del país del client/proveïdor. 

– Consolidació de la negociació internacional: 
▫ Punts d'acord. 
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▫ Moment de tancament. 
▫ Problemes de tancament. 

– Estils de negociació comercial: 
▫ Negociació intercultural: diferències i similituds. 
▫ Estats Units. 
▫ Anglaterra. 
▫ França. 
▫ Alemanya. 
▫ Japó. 
▫ Xina. 
▫ Hispanoamèrica. 

 
2.   Tècniques de comunicació i relacions comercials internacionals. 

– Els processos de comunicació i les relacions comercials: 
▫ Etapes, canals i mitjans. 
▫ Dificultats i barreres en la comunicació entre operadors internacionals. 
▫ Recursos per manipular dades de percepció. 
▫ La comunicació generadora de comportaments. 

– Tipus de comunicació: 
▫ Comunicacions massives: publicitat i promoció. 
▫ Comunicacions selectives: Màrqueting directe i telemàrqueting. 
▫ Comunicacions personals: Venda personal. 

– Actituds i tècniques en la comunicació: 
▫ Coherència comunicativa i imatge corporativa. Funció i importància. 
▫ Mitjans i equips. Innovacions tecnològiques aplicades a la comunicació. 
▫ Autoconeixement i desenvolupament personal. Habilitats de 
comunicació. 

– La informació telefònica i presencial. Transmissió i recepció de missatges. 
– La comunicació oral en les relacions comercials internacionals: 

▫ La comunicació telefònica i presencial. 
▫ Tècniques de recepció i transmissió de missatges orals. 
▫ L'atenció al client. Actituds i tècniques que afavoreixen la comunicació. 

– La comunicació escrita en el comerç internacional: 
▫ Normes de comunicació i expressió escrita. 
▫ Models de comunicació. 

– Relacions públiques en el comerç internacional. 
– Internet com a instrument de comunicació: 

▫ Comerç electrònic: el B2B i el B2C. 
 

3.   El contracte de compravenda internacional.  
– Regulació de la compravenda internacional. 

▫ Instruments d'harmonització: Lex Mercatorum. 
▫ Principis UNIDROIT. 
▫ Conveni de Viena i de Roma. 
▫ Lleis model. 
▫ Unificació del dret i altres. 
▫ Convenis internacionals. 

– Regles de la Cambra de Comerç Internacional de París. 
▫ Distribució de documents. 
▫ Condicions de lliurament de la mercaderia: Incoterms. 
▫ Distribució de costos de l'operació. 
▫ Distribució de riscos de l'operació. 

– El contracte de compravenda internacional: 
▫ Obligacions principals del venedor. 
▫ Obligacions principals del comprador. 
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▫ Elements essencials del contracte. 
▫ Clàusules del contracte. 
▫ Incompliment i resolució. 

 
4.   Els contractes d'intermediació comercial. 

– Intermediació comercial internacional: 
▫ Tipus d'intermediaris. 
▫ Xarxa de venda internacional. 
▫ Delimitació entre els contractes de comissió, mediació i agència. 

– Contracte d'agència: 
▫ Concepte i característiques. 
▫ Obligacions principals de l'agent. 
▫ Obligacions principals de l'empresari. 
▫ Durada i extinció. 

– Contracte de distribució: 
▫ Concepte i característiques. 
▫ Clàusules d'atenció especial. 
▫ Obligacions principals del distribuïdor. 
▫ Durada i extinció. 

– Selecció d'agents o distribuïdors a l'exterior: 
▫ Comparació entre agent, distribuïdor i altres figures intermediàries. 
▫ Fonts de localització d'agents i distribuïdors internacionals. 

– Mètodes de motivació, perfeccionament i temporalització de la xarxa de vendes 
internacional: agents comercials, distribuïdors i proveïdors.  

 
5.   Altres modalitats contractuals en el comerç internacional. 

– Contracte de transferència tecnològica: 
▫ Acords de llicència de patent. 
▫ Acords de llicència de saber fer. 
▫ Clàusules estàndard. 

– Contracte d'aliança d'empreses: 
▫ Concepte legal i normes aplicables. 
▫ Estructura del contracte. 

 
– Contracte de franquícia: 

▫ Característiques generals. 
▫ Obligacions del franquiciador. 
▫ Obligacions del franquiciat. 

 
6.   L'arbitratge comercial internacional. 

– Vies de prevenció i resolució de conflictes derivats del contracte. 
– Principals organismes arbitrals. 
– El procediment arbitral internacional: 

▫ Problemes preliminars. 
▫ Fases del procediment. 
▫ El laude i la seva execució. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 
 

Unitats formatives 
Durada total de les unitats 

formatives en hores 
Nombre d'hores màximes susceptibles de 

formació a distància 

Unitat formativa 1 – UF1757 
Unitat formativa 2 – UF1784 

80 
80 

75 
75 



 

31/48 

 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

 
Seqüència: 

 
Les unitats formatives d'aquest mòdul es programaran de forma independent. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL FORMATIU 4 

 
Denominació: ANGLÈS PROFESSIONAL PER AL COMERÇ INTERNACIONAL 
 
Codi: MF1010_3 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC1010_3 Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari competent en les relacions 
i activitats de comerç internacional. 

 
Durada: 120 hores 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: ANGLÈS ORAL I ESCRIT EN EL COMERÇ INTERNACIONAL 

 

Codi: UF1764 
 

Durada: 90 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2, 
l'RP3 i l'RP5. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Interpretar la informació, les línies i els arguments d'un discurs oral en anglès, 
formal i informal, presencial i retransmès, d'una operació comercial internacional 
definida. 

CE1.1 Diferenciar les característiques fonètiques del lèxic tècnic habitual que 
s'utilitza en una exportació/importació de béns i en les relacions comercials 
internacionals en general, amb fórmules i règims duaners diversos. 
CE1.2 A partir de l'audició de dades tècniques, econòmiques, polítiques o 
socials de diferents països o empreses, interpretar-ne el significat fent un ús 
esporàdic del diccionari. 
CE1.3 A partir de l'audició de la gravació d'un debat entre diversos individus en 
què es tracta un tema d'actualitat, resumir les posicions de cadascun dels 
intervinents. 
CE1.4 A partir de l'audició d'un discurs oral entre diversos interlocutors amb 
diferents tipus de dades rellevants per a una operació comercial, exportació o 
importació, definida amb un país diferent del propi: 

– Interpretar amb precisió el significat de les dades més rellevants per a 
l'operació. 
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– Interpretar la informació contextual i no verbal de manera coherent amb el 
discurs dels interlocutors. 

– Resumir els arguments i la informació rellevant per a l'execució de l'operació. 
 

C2: Interpretar les dades i informació específica de diferents documents, informes 
comercials i fonts d'informació de comerç internacional escrits en anglès i extreure'n 
la informació rellevant per a l'exportació o importació de béns o serveis. 

CE2.1 Identificar les característiques dels diferents llenguatges tècnics i el lèxic 
habitual en els documents comercials habituals: documents duaners, factures, 
ordres de comanda i contractes de compravenda internacional, entre d'altres. 
CE2.2 A partir d'una taula amb dades en anglès de tipus econòmic i financer: 
tipus d'interès, tipus de canvi o altres variables quantitatives pròpies d'informes 
comercials i estudis de mercats internacionals, interpretar el significat de cada 
terme. 
CE2.3 A partir d'un text informatiu en anglès en l'àmbit comercial amb diferents 
tipus de dades rellevants per a les operacions comercials o l'entrada en mercats 
internacionals, interpretar-ne amb precisió el significat. 
CE2.4 A partir d'un fax, correu electrònic o missatges escrits amb abreviatures i 
argot habitual en operacions de comerç internacional, extreure la informació i 
dades rellevants per a l'execució de l'operació. 
CE2.5 A partir de supòsits de documents: informes o cartes comercials en 
diferents situacions comercials de prevenda, venda o postvenda, interpretar amb 
exactitud l'objecte del document i, en cas de desconèixer termes específics, 
deduir-ne el significat pel context i els usos habituals en el comerç internacional. 
CE2.6 A partir de diferents documents normalitzats en l'àmbit internacional per 
a l'execució d'una operació de comerç internacional segons la Cambra de 
Comerç Internacional: un contracte de compravenda internacional, un crèdit 
documentari o una carta comercial on se sol·licitin productes o una ordre de 
comanda, interpretar amb exactitud els termes que contenen i diferenciar 
almenys: 

– Els subjectes o les parts que hi participen. 
– L'objecte del document. 
– Les condicions d'execució. 
– Altres aspectes tècnics del document. 

 
C3: Emetre missatges orals complexos en anglès amb fluïdesa, detall i claredat 
en situacions tipus del comerç internacional. 

CE3.1 Pronunciar la terminologia específica del comerç internacional amb una 
fonètica precisa i saber diferenciar els termes que es poden confondre per la seva 
similitud fonètica. 
CE3.2 Identificar les expressions orals i els argots habituals en reunions de 
treball i en presentacions comercials de productes, utilitzant registres formals i 
informals, segons els diferents contextos professionals: comandes de productes, 
demostracions o reclamacions, entre d'altres. 
CE3.3 Explicar les fórmules i pautes establertes de cortesia i protocol utilitzades 
habitualment en salutacions, presentacions i comiats amb clients/proveïdors 
internacionals. 
CE3.4 Partint d'una suposada situació de venda/compra internacional a un 
client/proveïdor, identificar i aplicar estructures per expressar interès, opinions, 
sorpresa, negació, confirmació i indignació. 
CE3.5 Produir missatges orals amb claredat i correcció fonètica diferenciant els 
diferents tons i registres per captar l'atenció dels interlocutors. 
CE3.6 A partir de la simulació d'una visita de clients amb fins comercials per 
exportar/importar un producte clarament definit, preparar una presentació de 10 
minuts com a mínim tenint en compte almenys: 
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– La identificació o presentació individual davant dels clients utilitzant les pautes 
de cortesia habituals en presentacions comercials o negocis internacionals. 

– La descripció detallada de les característiques del producte i les 
característiques de l'operació proposada. 

– Informació sobre l'empresa, la cultura, l'organigrama, l'activitat, els productes i 
els serveis fent un ús adequat del lèxic tècnic emprat en l'entorn professional. 

– Comiat i agraïments pertinents. 
CE3.7 A partir de la simulació d'una gravació de missatges en un contestador 
automàtic, utilitzar les fórmules orals habituals en: 

– La identificació pròpia i de l'interlocutor utilitzant les normes i pautes de 
cortesia habituals. 

– La sol·licitud de comandes de productes especificant les quantitats, les 
característiques tècniques i els colors segons el producte/servei i els preus en 
diferents unitats de pes, mesura o divises. 

– La sol·licitud d'informació detallada de les condicions de l'operació: 
transport i horari de sortida/arribada, entre d'altres. 

– La resposta als requeriments utilitzant les normes de cortesia habituals. 
– El comiat utilitzant les fórmules i pautes habituals. 

 
C4: Interactuar oralment en anglès, amb fluïdesa i espontaneïtat, amb un i 
almenys dos interlocutors, manifestant opinions diverses, en diferents situacions 
(formals i informals), pròpies del comerç internacional, com ara visites a fires, 
gestions i negociació d'operacions amb clients/proveïdors. 

CE4.1 Identificar les estructures, fórmules i pautes establertes de cortesia i 
protocol en salutacions, presentacions, comiats i costums socioprofessionals i de 
jerarquia adequades a la cultura dels interlocutors, distingint almenys quatre 
països/grups diferents: la cultura àrab, l'oriental, l'africana, l'europea, la nord-
americana, entre d'altres, en la comunicació verbal i el llenguatge corporal que 
l'acompanyi. 
CE4.2 Saber diferenciar les normes de protocol i els costums socioprofessionals 
habituals per adaptar la comunicació i la imatge corporativa a la de l'interlocutor. 
CE4.3 Diferenciar els tons o accents més habituals i les estructures utilitzades 
en el llenguatge oral formal i informal en els negocis internacionals, diferenciant 
les fórmules britàniques i les americanes. 
CE4.4 Partint d'una suposada visita a/de clients o proveïdors a l'empresa: 

– Rebre o presentar el visitant utilitzant amb correcció les estructures, fórmules i 
pautes establertes de cortesia identificades. 

– Justificar possibles retards o absències de forma correcta. 
– Conversar amb naturalitat i respondre amb espontaneïtat sobre aspectes 

relatius a l'empresa, l'organització interna, els productes, els agents o d'altres, 
garantint una comprensió adequada per part dels interlocutors i utilitzant les 
fórmules i l'argot habitual en els negocis i les relacions interempresarials. 

 
Sumari 

 
1.   Gestió d'operacions de comerç internacional en anglès. 

– Estructures lingüístiques i lèxic relacionat amb les operacions de comerç 
internacional: 
▫ Vocabulari i expressions en el funcionament de les diferents 

destinacions duaneres. 
▫ Vocabulari i expressions en la negociació i processos d'acords 

comercials amb altres operadors. 
– Estructures lingüístiques i lèxic relacionat amb la contractació i les condicions 

de la compravenda internacional: 
▫ Condicions de contractació i finançament. 
▫ Tarifes i preus. 
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▫ Formes de pagament. 
▫ Pròrrogues. 
▫ Descomptes. 

– Lèxic i fonètica de les condicions de lliurament: 
▫ Incoterms. 
▫ Terminis de lliurament. 
▫ Condicions de transport. 
▫ Incompliments, anomalies i sinistres. 

 
2.   Presentacions comercials en anglès. 

– Estructures lingüístiques i lèxic habitual en les presentacions comercials en 
anglès. 
▫ Fórmules de marcadors conversacionals: salutació, presentació, comiat, 

ajuda i interacció. 
▫ Argumentació comercial i característiques dels productes. 
▫ Conclusions, comiat i tancament de les presentacions comercials. 

– Redacció i documentació complementària per reforçar els arguments de la 
presentació: 
▫ Elaboració de guions per a la presentació d'empreses, productes o 

serveis en fires, visites i cartes. 
– Simulació de presentacions comercials orals en anglès. 

▫ Contrastos de registres formals i informals i fórmules habituals. 
▫ Entonació i puntuació discursiva bàsica. 

 
3.   Negociació d'operacions de comerç internacional en anglès. 

– Estructures lingüístiques i lèxic habitual en processos de negociació del 
comerç internacional. 

– Interacció entre les parts d'una negociació comercial. 
▫ Presentació inicial de posicions. 
▫ Arguments. 
▫ Preferències. 
▫ Comparacions. 
▫ Estratègies de negociació. 
▫ Contrastos de registres formals i informals i fórmules habituals. 

– Sol·licitud de concessions, reclamacions i formulació d'expressions en 
situacions de negociació. 
▫ Mostrar dubte, acord i desacord. 
▫ Contradir en part. 
▫ Aclarir les opinions i reformular. 
▫ Expressar contrast i classificar. 

– Fórmules de persuasió en una negociació internacional. 
– Simulació de processos de negociació d'exportacions i importacions de 

productes. 
▫ Contrastos de registres formals i informals i fórmules habituals. 
▫ Entonació i puntuació discursiva bàsica. 

 
4.   Context socioprofessional de les operacions de comerç internacional. 

– Continguts socioculturals i sociolingüístics en entorns professionals 
internacionals. 

– Elements significatius en les relacions comercials i professionals. 
▫ Registre formal, neutral i informal. 
▫ Relacions professionals en diferent grau de formalitat. 
▫ Relacions amb l'autoritat i l'administració. 

– Diferenciació dels usos, les convencions i les pautes de comportament segons 
els aspectes culturals dels interlocutors. 
▫ Convencions socials: Tabús relatius al comportament. 
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▫ Fórmules de cortesia i tractament d'ús freqüent. 
▫ Convencions en la conversa i visites comercials: puntualitat, oferiment 

de menjar, temps d'estada, expressió d'expectatives com a amfitrió. 
▫ Comportament ritual: celebracions i actes commemoratius. 

– Girs i modismes adequats al context del comerç internacional.  
– Aspectes de comunicació no verbal segons el context cultural de l'interlocutor. 

▫ La salutació. 
▫ La posició del cos i les extremitats. 
▫ La mirada. 
▫ Les diferències de gènere. 
▫ Proximitat física i esfera personal. 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: DOCUMENTACIÓ EN ANGLÈS PER AL COMERÇ INTERNACIONAL 

 
Codi: UF1765 

 
Durada: 30 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP4. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Redactar i emplenar en anglès informes, cartes, acords i contractes de comerç 
internacional o altres documents habituals en el comerç internacional aplicant els 
criteris de correcció formal, lèxica, ortogràfica i sintàctica. 

CE1.1 Identificar l'estructura i les fórmules habituals utilitzades en els 
documents comercials tenint en compte, almenys: 

– Contractes de compravenda internacional. 
– Factures, albarans i ordres de comanda. 
– Documents duaners habituals i, per exemple, de liquidació d'aranzels entre 

d'altres. 
CE1.2 Definir l'estructura de les cartes comercials utilitzades habitualment en 
processos de comunicació escrita amb clients/proveïdors de serveis 
internacionals. 
CE1.3 A partir de diferents supòsits d'operacions de comerç internacional 
suficientment caracteritzats, redactar cartes comercials utilitzant la terminologia 
pròpia de les cartes comercials en anglès, incloent: 

– Demandes d'informació. 
– Preu i condicions de venda, com ara descomptes i recàrrecs. 
– Rectificacions o anul·lacions d'operacions. 
– Ofertes de productes o serveis. 
– Condicions específiques del comerç internacional. 
– Responsabilitat de cada part en les condicions de transport i assegurances. 

CE1.4 A partir d'una operació comercial convenientment caracteritzada, 
redactar amb senzillesa i exactitud, utilitzant les abreviatures habituals, 
documents de comunicació: faxos, correus electrònics, missatges o notes 
informatives de l'operació, informant de diferents situacions pròpies del 
funcionament del comerç internacional: arribada/sortida de mercaderies, 
cobraments, pagaments i devolucions, entre d'altres. 
CE1.5 A partir de diferents contextos d'una operació de comerç internacional, 
visita comercial, assistència a fires internacionals, reunions de negociació, 
conferències o d'altres, redactar l'informe comercial de l'esdeveniment o acte 
comercial. 
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CE1.6 A partir de la documentació duanera, escrita en anglès i sense emplenar, 
d'una operació específica de comerç internacional clarament definida, saber 
emplenar-la tenint en compte: 

– El tipus d'informació sol·licitada en cada apartat. 
– Les abreviatures, usos o expressions habituals en l'àmbit professional d'ús del 

document. 
CE1.7 A partir de la simulació d'una operació de comerç exterior clarament 
definida: 

– Redactar amb claredat i exactitud tots els documents de l'operació: comanda, 
factura, contracte o acord de compravenda internacional aplicant l'estructura i 
la terminologia específica. 

– Utilitzar les expressions idiomàtiques i els argots específics propis del comerç 
internacional. 

 
Sumari 

 
1.   Documentació de gestió comercial en anglès. 

– Estructura lingüística i lèxic de les ofertes i la documentació comercial 
internacional. 

– Redacció dels acords de les operacions de comerç internacional. 
▫ Models en anglès d'acords comercials entre empreses. 
▫ Models en anglès de contractes de compravenda. 

– Estructura lingüística i lèxic de la facturació d'operacions comercials. 
▫ Abreviatures. 
▫ Interpretació de models de factures. 

– Documentació financera i de mitjans de pagament habituals. 
▫ Interpretació dels documents i terminologia en els mitjans de pagament i 

instruments financers en anglès. 
– Pòlisses d'assegurances d'importació/exportació. 

▫ Models de pòlisses: terminologia. 

– Informes comercials. 

▫ Fórmules habituals en els informes. 

– Altres documents comercials en anglès. 

▫ Fulls de comanda. 
▫ Albarà. 
▫ Ordre de compra. 

 
2.   Redacció en anglès d'informes i correspondència comercial. 

– Usos habituals en la redacció de textos en anglès comercial. 
– Ofertes i presentació de productes per correspondència. 
– Reclamacions: 

▫ Cartes de reclamació o relacionades amb devolucions, retards o una 
altra casuística pròpia del comerç internacional. 

▫ Resposta a les reclamacions. 

– Pròrroga: 

▫ Sol·licitud. 
▫ Respostes. 

– Cartes relacionades amb els impagaments en les seves diferents fases. 
– Faxos. 
– Correus electrònics. 

▫ Abreviatures. 
 

3.   Documentació i gestió duanera en contextos internacionals. 
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– Fonts d'informació duanera en anglès: l'Organització Mundial de Duanes i 
informació institucional duanera d'altres països. 

– Interpretació de termes i expressions en documents duaners: 
▫ El DUA en anglès. 
▫ Altres documents duaners de tercers països: Xina, Rússia o altres 

països amb relacions comercials. 
– Documentació d'operacions intracomunitàries en anglès. 
– Liquidació d'impostos: 

▫ Models. 
▫ Terminologia fiscal en anglès. 

– Certificacions i homologacions internacionals: 
▫ Models. 
▫ Terminologia en anglès. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 
 

Unitats formatives 
Durada total de les unitats 

formatives en hores 
Nombre d'hores màximes susceptibles 

de formació a distància 

Unitat formativa 1 – UF1764 
Unitat formativa 2 – UF1765 

90 
30 

60 
20 

 
Seqüència: 

 
Les unitats formatives d'aquest mòdul es poden programar de manera independent. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL FORMATIU 5 

 
Denominació: LLENGUA ESTRANGERA PROFESSIONAL, DIFERENT DE 
L'ANGLÈS PER AL COMERÇ INTERNACIONAL 

 
Codi: MF1011_3 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC1011_3: Comunicar-se en una llengua estrangera diferent de l'anglès amb un 
nivell competent en les relacions i activitats de comerç internacional. 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: LLENGUA ESTRANGERA ORAL I ESCRITA, DIFERENT DE 
L'ANGLÈS, EN EL COMERÇ INTERNACIONAL. 

 
Codi: UF1785 

 
Durada: 90 hores 
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Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2, 
l'RP3 i l'RP5. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Interpretar la informació, les línies i els arguments d'un discurs oral en una 
llengua estrangera diferent de l'anglès, formal i informal, presencial i retransmès, 
d'una operació comercial internacional definida. 

CE1.1 Diferenciar les característiques fonètiques del lèxic tècnic habitual que 
s'utilitza en una exportació/importació de béns i en les relacions comercials 
internacionals en general, amb fórmules i règims duaners diversos. 
CE1.2 A partir de l'audició de dades tècniques, econòmiques, polítiques o 
socials de diferents països o empreses, ser capaç d'interpretar-ne el significat fent 
un ús esporàdic del diccionari. 
CE1.3 A partir de l'audició de la gravació d'un debat entre diversos individus 
que tracten un tema d'actualitat, poder resumir les posicions de cadascun dels 
intervinents. 
CE1.4 A partir de l'audició d'un discurs oral entre diversos interlocutors amb 
diferents tipus de dades rellevants per a una operació comercial, exportació o 
importació, definida amb un país diferent del propi: 

– Interpretar amb precisió el significat de les dades més rellevants per dur a 
terme l'operació. 

– Interpretar la informació contextual i no verbal de manera coherent amb el 
discurs dels interlocutors. 

– Resumir els arguments i la informació rellevant per a l'execució de l'operació. 
 

C2: Interpretar les dades i informació específiques de diferents documents, 
informes comercials i fonts d'informació de comerç internacional escrits en una 
llengua estrangera diferent de l'anglès i extreure'n la informació rellevant per fer una 
exportació o importació de béns/serveis. 

CE2.1 Identificar les característiques dels diferents llenguatges tècnics i el lèxic 
habitual en els documents comercials habituals: documents duaners, factures, 
ordres de comanda i contractes de compravenda internacional, entre d'altres. 
CE2.2 A partir d'una taula amb dades en anglès de tipus econòmic i financer: 
tipus d'interès, tipus de canvi o altres variables quantitatives pròpies d'informes 
comercials i estudis de mercats internacionals, ser capaç d'interpretar el significat 
de cada terme. 
CE2.3 Partint d'un text informatiu en l'àmbit comercial en una llengua 
estrangera diferent de l'anglès amb diferents tipus de dades rellevants per a les 
operacions comercials o l'entrada en mercats internacionals, poder interpretar-ne 
amb precisió el significat. 
CE2.4 Partint d'un fax, correu electrònic o missatges escrits amb abreviatures i 
argot habitual en les operacions de comerç internacional, saber extreure'n la 
informació i les dades rellevants per executar l'operació. 
CE2.5 A partir de supòsits de documents: informes o cartes comercials en 
diferents situacions comercials de prevenda, venda o postvenda, ser capaç 
d'interpretar amb exactitud l'objecte del document i, en cas de desconèixer 
termes específics, deduir-ne el significat pel seu context i pels usos habituals en 
el comerç internacional. 
CE2.6 A partir de diferents documents normalitzats en l'àmbit internacional per 
a l'execució d'una operació de comerç internacional segons la Cambra de 
Comerç Internacional: un contracte de compravenda internacional, un crèdit 
documentari o una carta comercial on se sol·licitin productes o una ordre de 
comanda, interpretar amb exactitud els termes que contenen i diferenciar 
almenys: 
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– Els subjectes o les parts que hi participen. 
– L'objecte del document. 
– Les condicions d'execució. 
– Altres aspectes tècnics del document. 

 
C3: Emetre missatges orals complexos en una llengua estrangera diferent de 
l'anglès, amb fluïdesa, detall i claredat, en situacions típiques del comerç 
internacional. 

CE3.1 Pronunciar la terminologia específica del comerç internacional amb una 
fonètica precisa i saber diferenciar els termes que es poden confondre per la seva 
similitud fonètica. 
CE3.2 Identificar les expressions orals i els argots habituals en reunions de 
treball i en presentacions comercials de productes, utilitzant registres formals i 
informals, segons els diferents contextos professionals: comandes de productes, 
demostracions o reclamacions, entre d'altres. 
CE3.3 Explicar les fórmules i pautes establertes de cortesia i protocol utilitzades 
habitualment en salutacions, presentacions i comiats amb clients/proveïdors 
internacionals. 
CE3.4 Partint d'una suposada situació de compravenda internacional a un 
client/proveïdor, ser capaç d'identificar i aplicar estructures per expressar interès, 
opinions, sorpresa, negació, confirmació i indignació. 
CE3.5 Produir missatges orals amb claredat i correcció fonètica diferenciant els 
diferents tons i registres per captar l'atenció dels interlocutors. 
CE3.6 A partir de la simulació d'una visita de clients amb fins comercials per 
exportar/importar un producte clarament definit, saber preparar una presentació 
de 10 minuts com a mínim tenint en compte almenys: 

– La identificació o presentació individual davant dels clients utilitzant les pautes 
de cortesia habituals en presentacions comercials o negocis internacionals. 

– Descripció detallada de les característiques del producte i les característiques 
de l'operació proposada. 

– Informació sobre l'empresa, la cultura, l'organigrama, l'activitat, els productes i 
els serveis fent un ús adequat del lèxic tècnic emprat en l'entorn professional. 

– Comiat i agraïments pertinents. 
CE3.7 A partir de la simulació d'una gravació de missatges en un contestador 
automàtic, ser capaç d'utilitzar les fórmules orals habituals en: 

– La identificació pròpia i de l'interlocutor utilitzant les normes i pautes de 
cortesia habituals. 

– La sol·licitud de comandes de productes especificant les quantitats, les 
característiques tècniques i els colors segons el producte/servei i els preus en 
diferents unitats de pes, mesura o divises. 

– La sol·licitud d'informació detallada de les condicions de l'operació: 
transport i horari de sortida/arribada, entre d'altres. 

– La resposta als requeriments utilitzant les normes de cortesia habituals. 
– El comiat utilitzant les fórmules i pautes habituals. 

 
C4: Interactuar oralment en una llengua estrangera diferent de l'anglès, amb 
fluïdesa i espontaneïtat, amb un i almenys dos interlocutors, manifestant opinions 
diverses, en diferents situacions (formals i informals), pròpies del comerç 
internacional, com ara visites a fires, gestions i negociació d'operacions amb 
clients/proveïdors. 

CE4.1 Identificar les estructures, fórmules i pautes establertes de cortesia i 
protocol en salutacions, presentacions, comiats i costums socioprofessionals i de 
jerarquia adequades a la cultura dels interlocutors, distingint almenys quatre 
països/grups diferents: la cultura àrab, l'oriental, l'africana, l'europea, la nord-
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americana, entre d'altres, en la comunicació verbal i el llenguatge corporal que 
l'acompanyi. 
CE4.2 Saber diferenciar les normes de protocol i els costums 
socioprofessionals habituals per adaptar la comunicació i la imatge corporativa a 
la de l'interlocutor. 
CE4.3 Diferenciar els tons o accents més habituals i les estructures utilitzades 
en el llenguatge oral formal i informal en els negocis internacionals, diferenciant 
les fórmules britàniques i les americanes. 
CE4.4 Partint d'una suposada visita a/de clients o proveïdors a l'empresa: 

– Rebre o presentar el visitant utilitzant amb correcció les estructures, fórmules i 
pautes establertes de cortesia identificades. 

– Justificar possibles retards o absències de forma correcta. 
– Conversar amb naturalitat i respondre amb espontaneïtat sobre aspectes 

relatius a l'empresa, l'organització interna, els productes, els agents o d'altres, 
garantint una comprensió adequada per part dels interlocutors i utilitzant les 
fórmules i l'argot habitual en els negocis i les relacions interempresarials. 

 
Sumari 

 
1.  Gestió d'operacions de comerç internacional en una llengua estrangera 

diferent de l'anglès. 
– Estructures lingüístiques i lèxic relacionat amb les operacions de comerç 

internacional: 
▫ Vocabulari i expressions en el funcionament de les diferents 

destinacions duaneres. 
▫ Vocabulari i expressions en la negociació i processos d'acords 

comercials amb altres operadors. 
– Estructures lingüístiques i lèxic relacionat amb la contractació i les condicions 

de la compravenda internacional:  
▫ Condicions de contractació i finançament. 
▫ Tarifes i preus. 
▫ Formes de pagament. 
▫ Pròrrogues. 
▫ Descomptes. 

– Lèxic i fonètica de les condicions de lliurament: 
▫ Incoterms. 
▫ Terminis de lliurament. 
▫ Condicions de transport. 
▫ Incompliments, anomalies i sinistres. 

 
2.   Presentacions comercials en una llengua estrangera diferent de l'anglès. 

– Estructures lingüístiques i lèxic habitual en les presentacions comercials en 
una llengua estrangera diferent de l'anglès. 
▫ Fórmules de marcadors conversacionals: salutació, presentació, comiat, 

ajuda i interacció. 
▫ Argumentació comercial i característiques dels productes. 
▫ Conclusions, comiat i tancament de les presentacions comercials. 

– Redacció i documentació complementària per reforçar els arguments de la 
presentació: 
▫ Elaboració de guions per a la presentació d'empreses, productes o 

serveis en fires, visites i cartes. 
– Simulació de presentacions comercials orals en anglès. 

▫ Contrastos de registres formals i informals i fórmules habituals. 
▫ Entonació i puntuació discursiva bàsica. 
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3.   Negociació d'operacions de comerç internacional en una llengua estrangera 
diferent de l'anglès. 
– Estructures lingüístiques i lèxic habitual en processos de negociació del 

comerç internacional. 
– Interacció entre les parts d'una negociació comercial. 

▫ Presentació inicial de posicions. 
▫ Arguments. 
▫ Preferències. 
▫ Comparacions. 
▫ Estratègies de negociació. 
▫ Contrastos de registres formals i informals i fórmules habituals. 

– Sol·licitud de concessions, reclamacions i formulació d'expressions en 
situacions de negociació. 
▫ Mostrar dubte, acord i desacord. 
▫ Contradir en part. 
▫ Aclarir les opinions i reformular. 
▫ Expressar contrast i classificar. 

– Fórmules de persuasió en una negociació internacional. 
– Simulació de processos de negociació d'exportacions i importacions de 

productes. 
▫ Contrastos de registres formals i informals i fórmules habituals. 
▫ Entonació i puntuació discursiva bàsica. 

 
4.   Context socioprofessional de les operacions de comerç internacional. 

– Continguts socioculturals i sociolingüístics en entorns professionals 
internacionals. 

– Elements significatius en les relacions comercials i professionals. 
▫ Registre formal, neutral i informal. 
▫ Relacions professionals en diferent grau de formalitat. 
▫ Relacions amb l'autoritat i l'administració. 

– Diferenciació dels usos, les convencions i les pautes de comportament segons 
els aspectes culturals dels interlocutors. 
▫ Convencions socials: Tabús relatius al comportament. 
▫ Fórmules de cortesia i tractament d'ús freqüent. 
▫ Convencions en la conversa i visites comercials: puntualitat, oferiment 

de menjar, temps d'estada, expressió d'expectatives com a amfitrió. 
▫ Comportament ritual: celebracions i actes commemoratius. 

– Girs i modismes adequats al context del comerç internacional. 
– Aspectes de comunicació no verbal segons el context cultural de l'interlocutor. 

▫ La salutació. 
▫ La posició del cos i les extremitats. 
▫ La mirada. 
▫ Les diferències de gènere. 
▫ Proximitat física i esfera personal. 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: DOCUMENTACIÓ EN UNA LLENGUA ESTRANGERA DIFERENT 
DE L'ANGLÈS PER AL COMERÇ INTERNACIONAL. 

 
Codi: UF1786 

 
Durada: 30 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP4. 
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Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1 Redactar i emplenar en una llengua diferent de l'anglès informes, cartes, 
acords i contractes de comerç internacional o altres documents habituals en el 
comerç internacional aplicant els criteris de correcció formal, lèxica, ortogràfica i 
sintàctica. 

CE1.1 Identificar l'estructura i les fórmules habituals utilitzades en els 
documents comercials tenint en compte, almenys: 

– Contractes de compravenda internacional. 
– Factures, albarans i ordres de comanda. 
– Documents duaners habituals i, per exemple, de liquidació d'aranzels entre 

d'altres. 
CE1.2 Definir l'estructura de les cartes comercials utilitzades habitualment en 
processos de comunicació escrita amb clients/proveïdors de serveis 
internacionals. 
CE1.3 A partir de diversos supòsits d'operacions de comerç internacional 
suficientment caracteritzats, saber redactar cartes comercials utilitzant la 
terminologia pròpia de les cartes comercials en una llengua diferent de l'anglès, 
incloent-hi: 

– Demandes d'informació. 
– Preu i condicions de venda, com ara descomptes i recàrrecs. 
– Rectificacions o anul·lacions d'operacions. 
– Ofertes de productes o serveis. 
– Condicions específiques del comerç internacional. 
– Responsabilitat de cada part en les condicions de transport i assegurances.  

CE1.4 A partir d'una operació comercial prou caracteritzada, poder redactar 
amb senzillesa i exactitud, utilitzant les abreviatures habituals, documents de 
comunicació: faxos, correus electrònics, missatges o notes informatives de 
l'operació, informant de diferents situacions pròpies del funcionament del comerç 
internacional: arribada/sortida de mercaderies, cobraments, pagaments i 
devolucions, entre altres. 
CE1.5 A partir de diferents contextos d'una operació de comerç internacional, 
visita comercial, assistència a fires internacionals, reunions de negociació, 
conferències o altres, ser capaç de redactar l'informe comercial de l'esdeveniment 
o acte comercial. 
CE1.6 A partir de la documentació duanera, escrita en anglès i sense emplenar, 
d'una operació específica de comerç internacional clarament definida, saber 
emplenar-la tenint en compte: 

– El tipus d'informació sol·licitada en cada apartat. 
– Les abreviatures, usos o expressions habituals en l'àmbit professional d'ús del 

document. 
CE1.7 A partir de la simulació d'una operació de comerç exterior clarament 
definida: 

– Redactar amb claredat i exactitud tots els documents de l'operació: comanda, 
factura, contracte o acord de compravenda internacional aplicant l'estructura i 
la terminologia específica. 

– Utilitzar les expressions idiomàtiques i els argots específics propis del comerç 
internacional. 

 
Sumari 

 
1.   Documentació de gestió comercial en una llengua estrangera diferent de 
l'anglès. 
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– Estructura lingüística i lèxic de les ofertes i la documentació comercial 
internacional. 

– Redacció dels acords de les operacions de comerç internacional. 
▫ Models en anglès d'acords comercials entre empreses. 
▫ Models en anglès de contractes de compravenda. 

– Estructura lingüística i lèxic de la facturació d'operacions comercials. 
▫ Abreviatures. 
▫ Interpretació de models de factures. 

– Documentació financera i de mitjans de pagament habituals. 
▫ Interpretació dels documents i terminologia en els mitjans de pagament i 

instruments financers en llengua estrangera. 
– Pòlisses d'assegurances d'importació/exportació. 

▫ Models de pòlisses: terminologia. 
– Informes comercials. 

▫ Fórmules habituals en els informes. 
– Altres documents comercials en llengua estrangera. 

▫ Fulls de comanda. 
▫ Albarà. 
▫ Ordre de compra. 

 
2.   Redacció en una llengua estrangera diferent de l'anglès d'informes i 

correspondència comercial. 
– Usos habituals en la redacció de textos en anglès comercial. 
– Ofertes i presentació de productes per correspondència. 
– Reclamacions: 

▫ Cartes de reclamació o relacionades amb devolucions, retards o una 
altra casuística pròpia del comerç internacional. 

▫ Resposta a les reclamacions. 
– Pròrroga: 

▫ Sol·licitud. 
▫ Respostes. 

– Cartes relacionades amb els impagaments en les seves diferents fases. 
– Faxos. 
– Correus electrònics: 

▫ Abreviatures. 
 

3.   Documentació i gestió duanera en contextos internacionals. 
– Fonts d'informació duanera en llengua estrangera: l'Organització Mundial de 

Duanes i informació institucional duanera d'altres països.  
– Interpretació de termes i expressions en documents duaners: 

▫ Documents duaners en llengua estrangera. 
▫ Documents duaners de tercers països: Xina, Rússia o altres països amb 

relacions comercials. 
– Documentació d'operacions intracomunitàries en una llengua estrangera 

diferent de l'anglès. 
– Liquidació d'impostos: 

▫ Models. 
▫ Terminologia fiscal en anglès. 

– Certificacions i homologacions internacionals: 
▫ Models. 
▫ Terminologia en una llengua estrangera diferent de l'anglès. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 
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Unitats formatives 

Durada total de les unitats 
formatives en hores 

Nombre d'hores màximes susceptibles 
de formació a distància 

Unitat formativa 1 – UF1785 
Unitat formativa 2 – UF1786 

90 
30 

60 
20 

 
Seqüència: 

 
Les unitats formatives d'aquest mòdul es poden programar de manera independent. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE MÀRQUETING I 
COMPRAVENDA INTERNACIONAL 
 
Codi: MP0378 
 
Durada: 40 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1 Participar en l'elaboració de documents i en el tractament i l'arxiu de la 
informació referents a la planificació i el funcionament de l'activitat comercial 
internacional. 

CE1.1 Analitzar i seleccionar les diferents fonts d'informació internes i externes 
necessàries per a l'organització en funció de la seva disponibilitat, utilitat i facilitat 
d'accés. 
CE1.2 Incorporar i registrar les dades obtingudes amb correcció i absència 
d'inexactituds mitjançant aplicacions informàtiques específiques i segons el 
disseny i format establerts en l'organització. 
CE1.3 Col·laborar en l'elaboració d'una base de dades que reculli la informació 
rellevant sobre preus, productes, distribució i comunicació propis en mercats 
internacionals i de la competència. 
CE1.4 Aplicar els sistemes d'arxiu establerts en el departament a tota la 
documentació originada en les operacions de compravenda. 
CE1.5 Mantenir al dia l'actualització de les dades de clients i proveïdors en els 
sistemes d'arxius. 
CE1.6 Mantenir la seguretat, confidencialitat i restricció en l'accés a la 
informació i documentació creada i emmagatzemada electrònicament, respectant 
els drets d'autor dels continguts. 

 
C2 Efectuar les activitats de suport necessàries per a la planificació estratègica i 
la gestió de les operacions comercials en l'àmbit internacional. 

CE2.1 Cercar models de contractes corresponents a aquestes operacions, 
adaptar-los al cas concret de l'operació i participar en la seva formalització. 
CE2.2 Identificar la normativa aplicable a la contractació i les clàusules del 
contracte de compravenda. 
CE2.3 Informar-se de les característiques dels proveïdors i clients que 
defineixen els segments de mercat en què actua l'empresa. 
CE2.4 Sol·licitar als proveïdors ofertes i condicions a través dels diferents 
mitjans que permeten les tecnologies de la informació i la comunicació. 
CE2.5 Calcular els costos totals de cadascuna de les ofertes rebudes i elaborar 
un informe comparatiu. 
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CE2.6 Aplicar les normes de l'empresa en tots els contactes que s'estableixin 
amb clients i proveïdors. 
CE2.7 Practicar les actituds d'escolta activa i empatia en el tracte amb clients i 
proveïdors. 
CE2.8 Controlar si les comandes rebudes es corresponen amb les condicions 
pactades en la compra i, si s'escau, proposar solucions per esmenar les 
anomalies. 
CE2.9 Mantenir contacte, després de la venda, amb els clients per controlar el 
compliment de les condicions de venda. 

 
C3 Fer treballs de recerca comercial i tasques de col·laboració en l'execució del 
pla de màrqueting. 

CE3.1 Col·laborar en l'elaboració del brífing. 
CE3.2 Informar sobre els objectius del màrqueting, a partir de la documentació 
del departament de màrqueting i de les reunions de treball en què participi. 
CE3.3 Relacionar els objectius del pla de màrqueting amb les variables 
socioeconòmiques de l'entorn: característiques del segment de mercat, elasticitat 
de la demanda, situació actual i altres. 
CE3.4 Elaborar un quadre comparatiu amb els punts forts i febles en relació 
amb la competència. 
CE3.5 Calcular les tendències de costos, vendes i beneficis. 
CE3.6 Col·laborar en els sistemes de venda i distribució previstos en el pla de 
màrqueting. 
CE3.7 Col·laborar en la recollida d'informació necessària per establir les 
polítiques de màrqueting. 
CE3.8 Informar sobre els objectius del màrqueting, a partir de la documentació 
del departament de màrqueting i de les reunions de treball en què es participi. 
CE3.9 Recollir informació aplicant els procediments adequats mitjançant les 
fonts d'informació necessàries per analitzar l'eficàcia del pla de màrqueting. 

 
C4 Participar en els processos de treball de l'empresa seguint les normes i 
instruccions establertes al centre de treball. 

CE4.1 Comportar-se de forma responsable tant en les relacions humanes com 
en les laborals. 
CE4.2 Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE4.3 Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes i 
intentar que s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE4.4 Integrar-se en els processos de producció del centre de treball. 
CE4.5 Fer ús dels canals de comunicació establerts. 
CE4.6 Mantenir l'àrea de treball amb el grau adequat d'ordre i neteja. 
CE4.7 Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut 
laboral i protecció del medi ambient. 

 
Sumari 

 
1. Activitats de suport al pla de màrqueting i la recerca comercial. 

– Obtenir, processar i organitzar la informació en la recerca comercial 
internacional. 

– Elaborar la informació de base rellevant per a l'establiment de les polítiques de 
màrqueting. 

– Aplicar correctament tècniques quantitatives i qualitatives de recollida 
d'informació de fonts primàries i secundàries en el procés per obtenir 
informació. 

– Identificar els objectius del pla de màrqueting internacional.  
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– Recollir informació aplicant els procediments adequats mitjançant les fonts 
d'informació necessàries per analitzar l'efecte del pla implantat en el mercat de 
referència. 

 
2. Activitats de suport administratiu i gestió de les operacions de comerç 

internacional. 
– Cerca i emplenament de contractes i models de documents, adaptant aquests 

models al cas concret de l'empresa o organització. 
– Anàlisi de la normativa contractual i clàusules del contracte de compravenda. 
– Actualització de la normativa i documentació necessària per realitzar la 

negociació i compravenda internacional. 
– Identificar el segment de mercat de proveïdors i clients de l'empresa i les seves 

característiques. 
– Gestió de les operacions de compravenda de productes o serveis. 
– Identificar el segment de mercat de proveïdors o clients i les empreses i les 

seves característiques. 
– Obtenir informació precisa sobre ofertes de proveïdors. 
– Comportar-se de manera correcta i amable en el tracte amb els clients i 

proveïdors. 
– Interpretar i complir amb diligència les instruccions rebudes i responsabilitzar-se 

del treball assignat, mantenint una comunicació eficaç amb la persona 
adequada en cada moment. 

 
3. Ús de mitjans informàtics per buscar informació i elaborar documents. 

– Recerca d'informació (Internet, arxius, premsa) i incorporació de forma 
organitzada mitjançant les aplicacions informàtiques. 

– Ús de fitxers de clients/proveïdors. Tècniques de classificació, codificació i arxiu. 
– Manteniment de la seguretat, confidencialitat i restricció d'accés a la 

documentació. 
– Utilitzar les bases de dades disponibles per accedir, arxivar i actualitzar la 

informació disponible en el sistema d'informació de mercats. 
– Utilitzar els programes informàtics i mitjans audiovisuals disponibles per dur a 

terme presentacions. 
– Utilitzar els programes informàtics disponibles per al tractament i l'anàlisi 

estadística de la informació. 
 

4. Integració i comunicació al centre de treball. 
– Comportament responsable al centre de treball. 
– Respecte als procediments i normes del centre de treball. 
– Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes. 
– Reconeixement del procés productiu de l'organització. 
– Ús dels canals de comunicació establerts al centre de treball. 
– Adequació al ritme de treball de l'empresa. 
– Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció 

del medi ambient. 
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IV.   PRESCRIPCIONS DELS FORMADORS 

 
 

Mòduls 
formatius 

 
Acreditació requerida 

Experiència 
professional requerida 
en l'àmbit de la unitat 

de competència 

MF1007_3: 
Sistemes 
d'informació de 
mercats. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents relacionats 
amb aquest camp professional. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 
tècnic/a o títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents relacionats amb aquest camp 
professional. 

2 anys 

 

MF1008_3:  
Màrqueting mix 
internacional. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents relacionats 
amb aquest camp professional.  

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic, arquitecte/a tècnic/a 
o títol de grau corresponent o altres títols equivalents 
relacionats amb aquest camp professional. 

2 anys 
 

MF1009_3:  
Negociació i 
compravenda 
internacional. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents relacionats 
amb aquest camp professional.  

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 
tècnic/a o títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents relacionats amb aquest camp 
professional. 

2 anys 
 

MF1010_3:  
Anglès professional 
per a comerç 
internacional. 

• Llicenciat/ada en filologia, traducció i interpretació 
(llengua anglesa) o títol de grau equivalent.  
• Qualsevol altra titulació superior amb la següent 
formació complementària: 
• Haver superat un cicle dels estudis conduents a 
l'obtenció de la llicenciatura en filologia, traducció i 
interpretació (llengua anglesa) o titulació equivalent. 
• Certificat o diploma d'acreditació oficial de la 
competència lingüística d'anglès, com ara el Certificat 
de Nivell Avançat de les escoles oficials d'idiomes o 
d'altres equivalents o superiors reconeguts. 
• Titulació universitària cursada en un país de parla 
anglesa, si s'escau, amb la corresponent homologació.

2 anys 
 

MF1011_3:  
Llengua estrangera 
professional diferent 
de l'anglès per a 
comerç 
internacional. 

• Llicenciat/ada en filologia, traducció i interpretació 
(llengua estrangera corresponent) o títol de grau 
equivalent.  
• Qualsevol altra titulació superior amb la següent 
formació complementària: 
• Haver superat un cicle dels estudis conduents a 
l'obtenció de la llicenciatura en filologia, traducció i 
interpretació (llengua estrangera corresponent) o 
titulació equivalent. 
• Certificat o diploma d'acreditació oficial de la 
competència lingüística de la llengua estrangera 
corresponent, com ara el Certificat de Nivell Avançat 
de les escoles oficials d'idiomes o d'altres equivalents 
o superiors reconeguts. 
• Titulació universitària cursada en un país de parla de 
la llengua estrangera corresponent, si s'escau, amb la 
corresponent homologació. 

2 anys 
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Espai formatiu 

Superfície m2 
15 alumnes 

Superfície m2 
25 alumnes 

Aula tècnica de gestió i idiomes 45 60 

 
 

V.  REQUISITS MÍNIMS D'ESPAIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT 
 
 
 
 
 
 

Espai formatiu M1 M2 M3 M4 

Aula tècnica de gestió i idiomes X X X X 

 
 

Espai formatiu Equipament 
 

Aula tècnica de gestió i 
idiomes 

 
– Equips audiovisuals. 
– PC instal·lats en xarxa, canó amb projecció i Internet. 
– Software específic de l'especialitat. 
– Pissarres per escriure amb retolador. 
– Paperògraf. 
– Material d'aula. 
– Taula i cadira per al formador. 
– Taula i cadires per als alumnes. 
– Un projector. 
– Programes informàtics per a l'aprenentatge d'un idioma. 
– Reproductors i gravadores de so. 
– Diccionaris bilingües. 

 

 
No s'ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s'hagin de 
diferenciar necessàriament mitjançant tancaments. 
 
Les instal·lacions i els equipaments han de complir la normativa industrial i 
higienicosanitària corresponent i han de respondre a mesures d'accessibilitat universal 
i seguretat dels participants. 
 
El nombre d'utensilis, màquines i eines que s'especifiquen a l'equipament dels espais 
formatius ha de ser suficient per a 15 alumnes com a mínim, i s'ha d'augmentar en cas 
d'ampliar-se el nombre d'alumnes. 
 
Quan la formació s'adreci a persones amb discapacitat, caldrà fer les adaptacions i els 
ajustos necessaris per assegurar que hi participin en condicions d'igualtat. 
 

 
 
 


