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01_1/4
Avaluació heurística del website a partir de l’observació

Errors d’Identitat
 ·  Element fora de lloc que no pertany a   
  l’institut.
  Descripció: S’ha fet servir la imatge d’un   
  skyline de Barcelona de molt baixa qualitat  
	 	 gràfica	que	no	guarda	cap	relació	corporati-	
  va amb el centre. 
  Nivell de gravetat: Poc greu.

 · Audiència del lloc web.
  Descripció: A partir de la pàgina principal, queda poc clar a quin públic potencial està   
  destinat aquest lloc web: turistes, estudiants, pares i mares, etc. Un cop iniciada la 
	 	 navegació	s’identifica	aquesta	informació.	
  Nivell de gravetat: Poc greu.

Errors de Contingut
 ·  Selecció de continguts inadequats a la   
  pàgina principal.
  Descripció: Al home d’aquest site es
	 	 Visualitzen	fins	a	3	espais	destinats	a	la
  xarxa social Instagram. Un d’ells ocupa un 
  lloc primordial dins de la home. 
  Sensació de desordre. 
  Nivell de gravetat: Greu.

 · Visualització poc clara dels continguts més rellevants.
  Descripció: Els espais destinats a notícies   
  prenen protagonisme a continguts més
   rellevants del lloc web com per exemple la  
  oferta educativa per al proper curs. 
  Nivell de gravetat: Greu.

	 ·	Dificultat	per	distingir	els	nous	continguts		
  del web.
  Descripció: No s’esmenta ni les últimes 
  novetats ni l’última actualització del website. 
  Nivell de gravetat: Poc greu.
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Fig. 1.		Audiència	del	lloc	web	poc	definida.

Fig. 2.  Continguts inadequats pel home. 

Fig. 3.  Manca de novetats i última actualització. 
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Avaluació heurística del website a partir de l’observació
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Errors de Navegació
 · Sistema de navegació local poc clar.
  Descripció:	Conflicte	de	navegació	local,	es		
  troba duplicitat de categories entre la barra 
  de navegació global i als temes d’accés   
  directe que es troben al home del site. 
  Nivell de gravetat: Greu.

 · Absència d’informació dels enllaços 
  visitats.
  Descripció:	No	s’aconsegueix	distingir	gràficament	els	enllaços	visitats	d’aquells	que	no
  s’han visitat encara.
  Nivell de gravetat: Greu.

 · Nivell excessiu de submenús a la barra de  
  navegació global.
  Descripció: 4 nivells de submenú en molts  
	 	 casos	dificulten	en	gran	mesura	la	navegació	
	 	 de	l’usuari.	Dificultat	per	situar	el	contingut		
  d’allò que s’està visitant en el context general  
  del lloc web. Es troba en falta una bread
  crumb o ruta de navegació visible per l’usuari.    
  Nivell de gravetat: Greu.

Errors d’Etiquetatge
	 ·	Vocabulari	controlat	poc	definit.
  Descripció: No queda clar si el vocabulari va  
  dirigit a futurs estudiants, formadors, 
  personal del centre, pares/mares o tutors,   
  creant per aquest motiu confusió en la seva  
  terminologia, col·loquial en molts casos, 
  tècnica en altres i poc coherent com a norma 
  general.
  Nivell de gravetat: Greu.

Fig. 4.  Noms repetits al home.

Fig. 5.  Absència d’indicació dels enllaços visitats. 

Fig. 6.		Vocabulari	controlat	poc	definit.	
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Avaluació heurística del website a partir de l’observació
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Errors de Gràfics
 · Absència quasi total d’imatges i il·lustra-  
  cions al lloc web.
  Descripció: Ús inexistent del recurs visual de  
	 	 la	fotografia	i	de	la	il·lustració	com	a	reclam		
	 	 gràfic	per	a	la	gent	jove	que	pugui	estar		 	
  interessada en estudiar a l’institut. Tan sols  
  tenen presència les imatges d’Instagram   
  situades a la pàgina principal
  Nivell de gravetat: Greu.

	 ·	Absència	de	gràfiques	amb	animacions	o	vídeos.
  Descripció:	Lloc	web	amb	pocs	recursos	multimèdia.	Nivell	gràfic	molt	pla	i	repetitiu.	
  Nivell de gravetat: Greu.

 · Lloc web visualment pobre.
  Descripció:	L’absència	d’imatges,	il·lustra-
  cions, vídeos, etc. transmet una sensació   
	 	 general	d’avorriment	gràfic.	És	un	website   
  molt poc atractiu i qui navega per ell té una  
	 	 experiència	d’ús	molt	poc	gratificant.
  Nivell de gravetat: Greu.

	 ·	Ús	injustificat	de	diferents	famílies	tipogràfiques.
  Descripció:	Poca	coherència	tipogràfica.	Ús	excesiu	de	famílies	i	variants	tipogràfiques	
  a tot el site, en especial a la pàgina principal on conviuen la font Futura del logotip amb   
  l’Arial dels titulars o la condensada dels   
  idiomes. Sensació general d’improvisació.
  Nivell de gravetat: Greu.

Errors de Cerca
 · Ubicació inexistent del cercador del site.
  Descripció: L’usuari espera trobar el cercador  
  a la part superior dreta de la pantalla 
  i se’n adona que en aquest lloc web no hi   
  ha cercador. 
  Nivell de gravetat: Greu.

Fig. 7.		Absència	de	fotografies	i	il·lustracions.

Fig. 8.  Lloc web amb pocs recursos multimèdia. 

Fig. 9.  Website sense cercador. 
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Avaluació heurística del website a partir de l’observació

6

Errors de Feedback
 · Indeterminació en el temps de resposta   
  de formularis.
  Descripció: Tot i que s’informa a l’usuari que  
  el formulari s’ha enviat correctament no es  
  concreta amb exactitud el temps de resposta.  
  Encara no s’ha rebut cap resposta després 
  de tres dies d’haver fet una consulta.
  Nivell de gravetat: Greu.

Errors d’Utilitat
 · Poca claredat en l’objectiu del lloc.
  Descripció: Després d’una primera mirada al lloc web, l’usuari no té clar si es tracta d’una   
  escola d’idiomes, una empresa turística o un  
  entre educatiu.
  Nivell de gravetat: Molt greu.

 · Sensació de web dissenyat “en sèrie”.
  Descripció: sensació negativa de que és   
  un lloc web fet amb una plantilla, model o
	 	 gestor	de	continguts	que	ja	s’ha	fet	servir		 	
	 	 per	a	molts	altres	llocs	web.	“Això	ja	ho	he		
  vist abans”.
  Nivell de gravetat: Molt greu.

Errors de Multidispositiu
 · Website no responsiu.
  Descripció: El lloc web no adapta els 
	 	 continguts	per	tal	de	poder	visualitzar-se	
  correctament sobre diferents dispositius:   
  escriptori, tabletes i mòbil. No és responsiu 
  i no disposa de cap app que es pugui 
  descarregar per a dispositius Android o IOS.
  Nivell de gravetat: Greu.

Fig. 10.  Temps de resposta inexacte en formularis.

Fig. 11.		Lloc	web	amb	imatge	gràfica	impersonal.	

Fig. 12.  Loc web no responsiu.  
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Benchmarking a través d’una selecció de bones pràctiques
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Bones idees en Navegació 
El sistema de navegació de 
Jesuïtes el Clot és clar i net, 
permet l’accés directe a la infor-
mació local de cada categoria 
sense submenús. Tot a la vista. 
Molt pràctic. 
www.formacioprofessional.com/
ca/programes 

La navegació d’STUCOM Cen-
tre d’Estudis també és clara i 
agraïda per a l’usuari. Una barra 
horitzontalde navegació global 
desplega una altra de navega-
ció local que facilita l’accés a la 
informació	de	forma	fluida.	
www.stucom.com
   

Monlau Grup aposta per un 
sistema de navegació en la línia 
dels Jesuïtes del Clot. Un menú 
de navegació global desplega 
la informació de totes les cate-
gories a la vista, oferint a l’usuari 
una visió ràpida de la seva oferta 
formativa.
https://www.monlau.com/estu-
dis-professionals/  

Fig. 13. Navegació lloc web Jesuïtes El Clot  

Fig. 14.  Navegació lloc web STUCOM Centre d’Estudis  

Fig. 15.  Navegació lloc web Monlau Grup  
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Benchmarking a través d’una selecció de bones pràctiques

STUCOM Centre d’Estudis 
ofereix a l’usuari un tractament 
funcional, net i dinàmic de la 
imatge	gràfica	del	seu	lloc	web.	
Les	fotografies,	tractades	amb	
una mateixa línia artística, po-
tencien la personalitat d’aquest 
lloc web.  
www.stucom.com

Fotografies	de	qualitat,	equilibri	
en la composició i tractament de 
la	tipografia	com	un	recurs	més	
en el disseny del site, dóna com 
a resultat el lloc web de Jesuïtes 
el Clot, que destaca tant pel seu 
contingut com per la seva pro-
posta	gràfica.	
http://www.formacioprofessio-
nal.com/ca/programes

Els cicles formatius únics i sor-
prenents d’Elisava han de tenir 
al seu lloc web un tractament 
visual que estigui a l’alçada 
de	l’Escola.	Una	línia	gràfica	i	
fotogràfica	coherent	i	creativa	
potencia el valor afegit dels seus 
cursos.   
https://www.iccic.edu/cicles-for-
matius/cicles/cicles-disseny   

Bones idees en Disseny 

Fig. 16.  Disseny lloc web Elisava Cicles Formatius  

Fig. 17.  Disseny lloc web Jesuïtes El Clot  

Fig. 18.  Disseny lloc web STUCOM Centre d’Estudis  
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Benchmarking a través d’una selecció de bones pràctiques

Bones idees en Formularis de contacte 
L’èxit d’omplir un formulari en 
línia resideix en que aquest sigui 
breu, concís i no doni peu a 
confusió. La proposta de camps 
presentada per Monlau Grup 
compleix aquests requisits.    
www.monlau.com/estudis-pro-
fessionals/contacto/

El formulari de contacte d’STU-
COM Centre d’Estudis segueix 

la filosofia de treball de la resta 

del lloc web, i presenta un volum 

important d’informació d’utilitat 

corresponent a aquesta àrea, 

sense transmetre sensació d’ata-

païment. 

www.stucom.com/contacta/

El tractament minimalista del for-

mulari de contacte corresponent 

al lloc web dels Jesuïtes el Clot, 
es centra en el contingut dels 

camps de l’arxiu per tal d’acon-

seguir tota l’atenció de l’usuari. 

www.formacioprofessional.com/

ca/contacte  

Fig. 19. Formulari lloc web Monlau Grup    

Fig. 20.  Formulari lloc web STUCOM Centre d’Estudis  

Fig. 21.  Formulari lloc web Jesuïtes El Clot  
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Benchmarking a través d’una selecció de bones pràctiques

Bones idees en Multidispositiu 

La versió web per a Android i iOS 
de Monlau Grup manté l’essèn-
cia	gràfica	de	la	seva	“germana	
gran” i resulta fàcilment reco-
neixible. L’aposta per les imatges 
i	tipografies	contundents	junt	
amb una estructura de navegació 
senzilla permet l’usuari l’accés a 
tota la informació del centre des 
de la palma de la seva ma.   

Elisava Cicles Formatius també 
ha adaptat el seu lloc web per a 
diferents dispositius. Tot i que 
no disposa d’app per a cap pla-
taforma, la seva versió responsi-
ve	manté	la	línia	gràfica	del	web	
original. Fluida pràctica i molt 
elegant.   

STUCOM Centre d’estudis 
segueix	la	filosofia	de	Monlau	
Grup i gràcies als seus colors 
corporatius, el tractament de la 
imatge i del text, aconsegueix 
mantenir	la	coherència	gràfica	
entre els diferents elements de 
comunicació del centre.

Fig. 22.  Lloc web responsiu Elisava Cicles Formatius  

Fig. 23.  Lloc web responsiu Monlau Grup  

Fig. 24.  Lloc web responsiu STUCOM Centre d’Estudis  
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02_5/5
Benchmarking a través d’una selecció de bones pràctiques

Bones idees en Confiança i Seguretat. 

Colors neutres, composicions 
equilibrades,	fotografies	de	pro-
ducte	amb	un	mateix	estil	gràfic,	
sistemes de navegació i etiquetat-
ge ben estructurats i organitzats, 
aconsegueixen donar seguretat i 
confiança	a	l’usuari	que	les	fa	servir.	
Aquest supòsit es compleix al web 
dels Jesuïtes del Clot. 
www.formacioprofessional.com/
ca/contacte 

Si a una identitat corporativa 
sòlida	i	ben	construïda	junt	amb	
fotografies	atrevides	de	
cursos de formació, s’afegeix un 
bon	plantejament	d’estructura	i	
d’organització dels continguts, 
s’obté com a resultat un website 
tan elegant i seductor com el 
d’Elisava.  
www.iccic.edu/cicles-formatius/
cicles/cicles-disseny   

Monlau Grup consultoria i for-
mació segueix la lògica dels dos 
llocs	anteriors	assolint	fins	i	tot	
menys risc visual. Un web que 
aposta “a cavall guanyador” per 
aconseguir portar a la pantalla 
del dispositiu de torn, el catàleg 
de paper de sempre que recull 
la	filosofia	del	centre.	
www.monlau.com/corporate/

Fig. 25.	Confiança	i	seguretat	lloc	web	Elisava Cicles Formatius  

Fig. 26.	Confiança	i	seguretat	lloc	web	Jesuïtes El Clot  

Fig. 27.	Confiança	i	seguretat	lloc	web	Monlau Grup  
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Arbre de continguts actual website ECATBCN
A continuació es procedeix a analitzar l’estruc-
tura actual del lloc web de l’institut. Amb l’ob-
jectiu	de	que	aquest	procés	sigui	del	tot	flexi-
ble, es fa servir un sistema d’etiquetatge mòbil 
per a cada pàgina del site i s’arriba a una primera 

conclusió que indica que la distribució de la in-
formació del website és confusa i impersonal, 
degut a que tot el pes del lloc web recau sobre 
l’oferta educativa situada a la barra de navegació 
global.   
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Fig. 28. Arbre de continguts lloc web ECATBCN  
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Proposta nou arbre de continguts website ECATBCN low-res
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L’arbre de continguts és un esquema detallat 
que mostra la relació entre els diferents elements 
d’un	projecte	digital,	en	aquest	cas	es	presen-
ta una nova estructuració de la informació del 

website que aposta principalment per eliminar 
la secció oferta informativa i apostar clarament 
per les paraules Comerç, Administració i Turisme 
(CAT) com a trets diferencials del centre.  

Fig. 29. Proposta nou arbre de continguts low-res lloc web ECATBCN  
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Proposta nou arbre de continguts ECATBCN high-res
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Fig. 30. Proposta nou arbre de continguts high-res lloc web ECATBCN  



06
Wireframe plantilla website low-res
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Fig. 31. Wireframe plantilla website low-res  

Un	 cop	 definit	 l’arbre	 de	 continguts,	 el	 pas	
natural següent és la realització d’una plantilla 
en	baixa	 resolució,	que	 reculli	 gràficament	 la	

posició	dels	elements	plantejats	prèviament	en	
l’esquema dins del lloc web. 
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Wireframe retícula plantilla website high-res
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Actualment la distribució de la informació d’un 
lloc web s’ha d’adaptar a diferents formats i 
dispositius, motiu pel qual s’ha deixat de tre-

ballar	en	píxels	i	s’ha	passat	a	fer-ho	en	percen-
tatges, a partir dels quals es crearà la plantilla 
base del site.

Fig. 32. 
Wireframe 
retícula plantilla 
website high-res  

100%

11,5%11,5% 4%4%
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Wireframe plantilla website high-res
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La	 definició	 de	 la	 retícula	 o	 graella	 base	 del	
lloc web permet calcular amb criteri l’espai 
que ocuparan els diferents elements que el 

configuraren.	 Un	 cop	 es	 visualitza	 la	 pàgina	
web sense la graella es manifesta l’ordre que 
s’ha establert prèviament.

Fig. 33. Wireframe plantilla website high-res  
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Wireframe disseny website low-res
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Fig. 34. Wireframe disseny website low-res  

Perfilats	els	espais	 i	 les	proporcions	dels	ele-
ments respecte a la retícula, és el moment de 
de donar pas a la part visual del lloc web i fer 
una	aproximació	gràfica	dels	 continguts	 reals	

en baixa resolució. Aquest pas és opcional, 
es	 pot	 ometre	 i	 passar	 directament	 a	 la	 rea-	
lització del wireframe en high-res.



Avís legal Contacte opinió Seguretat Cookies
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Wireframe disseny website high-res

Preinscripció Curs 2020 · 21
NOTÍCIESEMPRESA
TERCERA AVALUACIÓ TELEMÀTICA VISITA A GUTMAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aenean sollicitudin hendre 
ipsum, et faucibus augue placerat idut  
Donec nec nibh elementum eniem semne. 

ECATBCN
Rda. Sant Antoni, 19 · 08011-Barcelona
Tel. 93 325 41 57 - 93 325 51 97
ecatbcn@ecatbcn.cat

Nunc efficitur massa ipsum, ac sodales mi convallis at. Fusce ipsum just, 
fringilla eget semper sed, Covid-19. Donec vitae turpis rutrum, feugiat 
elit id, bibendum magna. Cras ut eros elit maecenas tincidunt mi vitae 
magna molestie, ac pulvinar mi fringilla mauris vulputate hendrerit. 

Comerç Administració TurismeInstitut Secretaria Empresa

ECATBCN ©2020

Internacional Serveis

INTRANET

19
Fig. 35. Wireframe disseny website high-res  
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Wireframe plantilla website mòbil low-res

20

Al	tractar-se	d’un	lloc	web	responsiu,	el	següent	
pas correspondrà a la realització d’una plantilla 

en baixa resolució per a la versió smartphone 
del site. 

Fig. 36. Wireframe plantilla website mòbil low-res  
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Wireframe retícula plantilla website mòbil high-res

21

Els passos del procés de realització del lloc 
web es repeteixen en la versió del site per a 
smartphone. A continuació es mostren els per-

centatges	de	la	retícula	definits	per	a	la	versió	
mòbil del lloc web.

Fig. 37. 
Wireframe retícula 
plantilla website 
mòbil high-res  

100%

10%

10%
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Wireframe plantilla website mòbil high-res
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En la línia de la versió web genèrica Un cop 
es visualitza la pàgina web sense la graella 
es manifesta l’ordre visual que s’ha establert 
prèviament.

Fig. 38. 
Wireframe plantilla 
website mòbil high-res  
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Wireframe disseny website mòbil low-res
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Seguint el patró del website genèric, en la 
versió mòbil del site també es interessant 
donar pas a la part visual del lloc web i fer 
una	aproximació	gràfica	dels	 continguts	 reals	

en baixa resolució. Al igual que en la versió 
escriptori aquest pas és opcional i es podria 
ometre i passar directament a la realització del 
wireframe en high-res.

Fig. 39. Wireframe disseny website mòbil low-res  
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TERCERA AVALUACIÓ TELEMÀTICA 

LA COVID-19 ATURA L’EDUCACIÓ

Preinscripció 
Curs 2020 · 21
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Wireframe disseny website	mòbil	high-res
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VIRTUAL
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Fig. 40. Wireframe disseny website mòbil high-res  
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Wireframe disseny pàgina comerç website high-res

INTRANET

Màrqueting i publicitat (LOE)

Tècnic superior comerç 
internacional (LOE)

Tècnic superior en gestió 
de vendes i espais comercials

Tècnic superior transport 
i logística

3x2 Logística i comerç 
Internacional

Cicle Formatiu de Màrqueting i Publicitat (LOE)

|  PFI· PTT  |  Cicles Formatius de Grau Mitjà  |  Cicles Formatius de Grau Superior  |

ECATBCN
Rda. Sant Antoni, 19 · 08011-Barcelona
Tel. 93 325 41 57 - 93 325 51 97
ecatbcn@ecatbcn.cat

Comerç Administració TurismeInstitut Secretaria Empresa

ECATBCN ©2020

Internacional Serveis

FAMÍLIA PROFESSIONAL: 
Comerç i màrqueting

DURADA: 
2000 hores, distribuïdes en 
2 cursos acadèmics

HORARI: 
1 grup a la tarda (de 15h a 21h)

PREU EN CONCEPTE DE 
MATRÍCULA I MATERIAL: 
360€ de matrícula + 84,95€ de 
material

Aquest cicle et permetrà:
· Aprendre la planificació, organització i gestió d’accions   
 de màrqueting, investigació de mercats, publicitat i relacions  
 públiques.

· Desenvolupar habilitats i tècniques de comunicació 
 off i on-line.

· Aprofundir en el coneixement i l’ús de la llengua anglesa   
 com a eina imprescindible de comunicació comercial i   
 empresarial.

· Realitzar pràctiques professionals a empreses de Catalunya  
 (enllaç empreses) i possibilitat de fer estades a la UE en el  
 marc del programa ERASMUS+

Sortides professionals:
· Tècnic en departaments de màrqueting, comercials, de 
 comunicació, relacions públiques i d’atenció al client.
 Assistent en agències de publicitat.

Per accedir al cicle has de:
· Tenir 19 anys i haver superat la prova d’accés a CFGS.

· Tenir el títol de batxillerat.

· Tenir 18 anys, si es té un cicle formatiu de grau mitjà, fent 
 la prova d’accés a CFGS per un cicle de la mateixa família.

· Més informació al web de la Generalitat.
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Fig. 41. 
Wireframe disseny 
pàgina comerç
website high-res  

A continuació es presenten diferents pàgines web de la versió escriptori i smartphone.
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INTRANET

Cicle formatiu tècnic en 
gestió administrativa (LOE)

Cicle Formatiu Tècnic en Gestió Administrativa (LOE)

|  Cicles Formatius de Grau Mitjà  |  Cicles Formatius de Grau Superior  |

ECATBCN
Rda. Sant Antoni, 19 · 08011-Barcelona
Tel. 93 325 41 57 - 93 325 51 97
ecatbcn@ecatbcn.cat

Comerç Administració TurismeInstitut Secretaria Empresa

ECATBCN ©2020

Internacional Serveis

FAMÍLIA PROFESSIONAL: 
Administració i gestió

DURADA: 
2000 hores, distribuïdes en 
2 cursos acadèmics

HORARI: 
1 grup al matí (de 8h a 14h)

PREU EN CONCEPTE DE 
MATRÍCULA I MATERIAL: 
84,95€ de material

Quin és l’historial d’aquest cli-
ent? – va preguntar un comercial 
– aquí està – va respondre l’ad-
ministratiu- mentre li mostrava al 
moment la pantalla del seu ordi-
nador.  La gestió de la informació 
és fonamental per l’organització 
de l’empresa.

Aquest cicle et permetrà:
· Treballar en empreses realitzant tasques administratives   
 com l’atenció als clients, l’arxiu, la gestió dels cobraments i  
 dels pagaments, elaborar documents i gestionar la informació  
 de l’empresa.

· Realitzar pràctiques professionals en empreses a Catalunya.

· Obtenir un títol de tècnic o tècnica, que permet accedir   
 a: un cicle formatiu de grau superior (cal superar la prova 
 d´accés), al batxillerat o al món laboral.

Sortides professionals:
· Auxiliar administratiu o administrativa.

· Ajudant o ajudanta d´oficina.

· Auxiliar administratiu o administrativa de cobraments 
 i pagaments, de gestió de personal.

· Administratiu o administrativa comercial.

· Auxiliar administratiu o administrativa de les administracions  
 públiques.

· Empleat o empleada d´ atenció al públic.

· Empleat o empleada de tresoreria.

· Empleat o empleada en mitjans de pagament.

· Emprenedoria (disposaràs dels coneixements necessaris per  
 tal de posar en marxa la teva empresa).
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Fig. 42. 
Wireframe disseny 
pàgina administració
website high-res  
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INTRANET

Cicle formatiu de Guia, Informació i Assistències 
Turístiques (LOE)

|  Cicles Formatius de Grau Superior  |

ECATBCN
Rda. Sant Antoni, 19 · 08011-Barcelona
Tel. 93 325 41 57 - 93 325 51 97
ecatbcn@ecatbcn.cat

Comerç Administració TurismeInstitut Secretaria Empresa

ECATBCN ©2020

Internacional Serveis

Cicle formatiu de Guia, 
informació i assistències
turístiques (LOE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: 
Hosteleria i turisme

DURADA: 
2000 hores, distribuïdes en 
2 cursos acadèmics

HORARI: 
Tarda de 15 a 21 hores

PREU EN CONCEPTE DE 
MATRÍCULA I MATERIAL: 
360 euros de matrícula + 84,95 
euros de material

En aquest cicle l’estudiant 
entrarà en un sector econòmic, 
de gran productivitat i amb un 
creixement constant com és el 
Turisme, que valora la creativitat, 
la innovació i la capacitat de rela- 
cionar-se tant en el nostre país 
com internacionalment.

Aquest cicle et permetrà:
· Treballar en importants empreses del sector.

· Aprendre a acollir,informar als clients, així com dissenyar i  
 exposar diferents itineraris i productes turístics, utilitzant les  
 darreres tècniques, mitjans informàtics i aplicacions existents  
 al mercat

· Utilitzar i aprofundir en el coneixement de llengües 
 estrangeres com l’anglès, el francès i l’alemany, imprescindi- 
 bles per aconseguir una feina de qualitat en el sector turístic.

· Realitzar pràctiques professionals en empreses de Catalunya  
 i possibilitat de fer estades a la UE en el marc del programa  
 ERASMUS+.

Sortides professionals:
· Tècnic Superior en Guia, informació i assistències turístiques.

· Guia acompanyant.

· Guia local.

· Guia en emplaçaments de béns d’interès cultural.

· Informador/a turístic/a.  Agent de desenvolupament turístic  
 local.

· Assistent en terminals de transport (estacions, ports
 i aeroports).
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Fig. 43. 
Wireframe disseny 
pàgina turisme
website high-res  
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PFI· PTT

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Cicles Formatius de Grau Superior

Comerç Administració Turisme

Cicle Formatiu de 
Màrqueting Publicitat (LOE)

Tècnic Superior Comerç
Internacional (LOE)

Sortides professionals:

· Tècnic en departaments de màrqueting, comercials, 
 de comunicació, relacions públiques i d’atenció al client.  
 Assistent en agències de publicitat. 

Requisits per accedir:

· Tenir 19 anys i haver superat la prova d’accés a CFGS.

· Tenir el títol de batxillerat.

· Tenir 18 anys, si es té un cicle formatiu de grau mitjà,  
 fent la prova d’accés a CFGS per un cicle de la mateixa  
 família.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Comerç i màrqueting

DURADA: 2000 hores, distribuïdes en 2 cursos 
acadèmics

HORARI: 1 grup a la tarda (de 15h a 21h)

PREU EN CONCEPTE DE MATRÍCULA I 
MATERIAL: 360€ de matrícula + 84,95€ de material

Preinscriure’m
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Fig. 44. Wireframe disseny pàgina comerç website mòbil high-res   
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Cicles Formatius de Grau Mitjà
Cicles Formatius de Grau Superior

Comerç Administració Turisme

Cicle Formatiu Tècnic en 
Gestió Administrativa (LOE)

Sortides professionals:

· Auxiliar administratiu o administrativa.

· Ajudant o ajudanta d´oficina.

· Auxiliar administratiu o administrativa de cobraments 
 i pagaments, de gestió de personal.

· Administratiu o administrativa comercial.

· Auxiliar administratiu o administrativa de les adminis- 
 tracions públiques. 

Requisits per accedir:

· Tenir el títol de graduat en educació secundària 
 obligatòria o un nivell acadèmic superior.

· Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar o equivalent.

· Haver superat el segon curs del batxillerat Unificat 
 i polivalent (BUP) família.

· Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de  
 grau mitjà.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Administració i gestió

DURADA: 2000 hores, distribuïdes en 2 cursos 
acadèmics

HORARI: 1 grup al matí (de 8h a 14h)

PREU EN CONCEPTE DE MATRÍCULA I 
MATERIAL: 84,95€ de material

Preinscriure’m
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Fig. 45. Wireframe disseny pàgina administració website mòbil high-res   
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Cicles Formatius de Grau Superior

Comerç Administració Turisme

Cicle Formatiu de Guia, 
Informació i Assistències
Turístiques (LOE)

Sortides professionals:

· Tècnic Superior en Guia, informació i assistències  
 turístiques.

· Guia acompanyant.

· Guia en emplaçaments de béns d’interès cultural.

· Informador/a turístic/a.  Agent de desenvolupament  
 turístic local.

· Assistent en terminals de transport (estacions, ports
 i aeroports).

Requisits per accedir:

· Tenir 19 anys i haver superat la prova d’accés a CFGS.

· Tenir el títol de batxillerat.

· Tenir 18 anys, si es té un cicle formatiu de grau mitjà,  
 fent la prova d’accés a CFGS per un cicle de la mateixa  
 família.

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hosteleria i turisme

DURADA: 2000 hores, distribuïdes en 2 cursos 
acadèmics

HORARI: 1 grup a la tarda de 15 a 21 hores

PREU EN CONCEPTE DE MATRÍCULA I 
MATERIAL: 360 euros de matrícula + 84,95 euros 
de material

Preinscriure’m
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Fig. 46. Wireframe disseny pàgina administració website mòbil high-res   
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22
Fictici disseny website aplicat a ordinador sobretaula
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23
Fictici disseny website aplicat a tauleta
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Fictici disseny website aplicat a dispositiu mòbil
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