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El canvi de cicle econòmic i l’impacte de les xarxes socials ha causat una transformació en 
les maneres de comprar de la gent, i això fa encara més necessari per a les empreses del 
comerç i el “retail” el poder comptar amb professionals joves i preparats, capaços 
d’entendre les noves tendències socials i estils de vida per definir noves estratègies de 
negoci.  
 
En el moment de començar aquest curs acadèmic, ja tenim al mercat les set primeres 
promocions de Graduats en Direcció de Comerç i Distribució. Des d’ESCODI (la única 
universitat del comerç i del retail del nostre país) estem veient amb gran satisfacció com la 
majoria d’ells troben feina en els 6 primers mesos després de graduar-se i com alguns ja 
s’estan promocionant professionalment. 
 
Estem especialment satisfets del creixent recolzament empresarial i professional que ens 
proporciona el sector, que ens ajuda a poder-vos facilitar experiències reals, ponents, 
pràctiques en entorns reals i recursos econòmics per a beques.  Aquesta implicació ens 
permet oferir-vos una gran riquesa d’experiències i contacte amb el sector al llarg dels 
vostres estudis, que us ajudarà en la vostra trajectòria professional futura. 
 
Amb aquesta guia hem intentat recollir tota aquella informació que us pot ser necessària 
per al funcionament diari i per a la bona gestió i organització de la vostra tasca 
d’estudiants.   
  
L’equip d’ESCODI i tot el professorat desitgem que aprofiteu al màxim tota l’activitat que 
hem programat per a vosaltres, i que sigueu capaços d’extreure’n el màxim profit des del 
punt de vista professional i humà. 
 
I per tot allò en que us puguem ajudar, estem a la vostra disposició. 

 
 
 
 

         
         
 
        Núria Beltran i Centelles 
        Directora – Gerent   
        Fundació ESCODI 
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1.1  L’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI)  
 

ESCODI, Escola Superior de Comerç i Distribució, és una entitat sense ànim de lucre, sota la 
forma jurídica de Fundació benèfica de caràcter docent. L'activitat principal d'ESCODI és la 
docència especialitzada en temes de comerç i distribució en qualsevol de les seves formes i 
modalitats i, en especial, la formació de rang universitari, tot i que pot realitzar també altres 
activitats complementàries de divulgació, estudis, recerca científica, transferència de 
coneixement etc.  Tot això, amb l'objecte de promoure els interessos generals del sector del 
comerç i la distribució,  i de contribuir al desenvolupament econòmic i social. 
 
 
Les línies de treball d’ESCODI i els seus públics són els següents:   
 
FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA: L’objectiu d’ESCODI en aquesta línia de treball és contribuir a 
reforçar l’estructura del sector, preparant joves amb una formació superior que els permeti 
ocupar, en un futur els llocs de màxima responsabilitat, tant a nivell de successió d’empreses 
familiars, com a nivell directiu d’empreses del sector del comerç. La visió en aquest camp és 
la d’afavorir la successió generacional dels negocis; afavorir el creixement de les empreses 
de comerç; i contribuir al desenvolupament de la visió estratègica de les mateixes. 

 
PROGRAMES DE FORMACIÓ CONTINUADA I DE DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES:  
L’objectiu d’ESCODI en aquesta línia és oferir als empresaris i professionals del comerç 
l’oportunitat d’actualitzar els seus coneixements en matèries pròpies del sector. La visió en 
aquesta línia de treball és la de facilitar l’adaptació permanent al canvi, en un entorn que 
precisament està sotmès a canvis constants. Es tracta d’elevar la visió empresarial.   

 
ESTUDIS i ACCIONS DE COOPERACIO INSTITUCIONAL I EMPRESARIAL: L’objectiu d’ESCODI en 
aquest camp és ajudar a les empreses i entitats relacionades amb el comerç, en processos 
estratègics i de generació de coneixement per contribuir a l’evolució i competitivitat del 
sector. ESCODI també persegueix generar i connectar informació i coneixement rellevant per 
al sector. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 



 

 
1.2  El projecte universitari com a objectiu de la Fundació ESCODI 
 
El comerç és un sector clau en l’economia del país, ja que gairebé 2 de cada 10 treballadors 
de Catalunya estan empleats en el sector del comerç, a banda dels llocs de treball indirectes 
que genera (gestors, transportistes, aparadoristes, etc.). Actualment, Catalunya supera els 
110.000 establiments comercials i el sector ocupa prop de 350.000 persones, que signifiquen 
un 17% de la població ocupada a Catalunya, i cada cop més empreses de comerç es 
plantegen créixer o agrupar-se. A Espanya, actualment hi ha uns 700.000 establiments i el 
comerç minorista genera uns 3 milions de llocs de treball,i quasi el 25% de tots els llocs de 
treball que les dones en tot l’estat.  
 
 
Ja en la seva carta fundacional, ESCODI va marcar-se com a objectiu estratègic la creació i 
posada en marxa d’uns estudis universitaris específics per al sector del comerç, ja que a 
Catalunya hi ha una demanda no coberta de joves amb formació superior i coneixements 
específics per ocupar llocs de responsabilitat en empreses de qualsevol sector, que realitzen 
activitats de venda de productes o serveis destinats al consumidor final. Aquest dèficit està 
perjudicant el creixement d’empreses catalanes de comerç i de la indústria de béns de 
consum que veuen limitats els seus plans d’expansió, i entorpeix el bon progrés de projectes 
col·lectius de comerciants.  
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. Treballar i ser actiu/va en el procés 
educatiu, per tal de poder assolir les 
competències bàsiques de la carrera. 
. Assistir de forma regular a classe per tal 
de poder tenir un seguiment òptim del 
curs. 
. Considerar els ponents invitats i les 
sortides organitzades com a activitats 
acadèmiques que contribueixen a assolir 
els coneixements,  habilitats i 
competències; i participar-hi de forma 
activa. 
. Mantenir el respecte i una escolta activa 
a les activitats que es realitzen i amb les 
relacions amb els companys, professorat, 
ponents i personal d’ESCODI. 
. Utilitzar les tecnologies a classe com a 
recurs d’aprenentatge –i no com a font 
de distracció-, d’acord amb les indicacions 
que doni el professorat. 
. Contribuir a mantenir un clima d’estudi 
favorable, sense destorbar a la resta de 
membres de la Comunitat Educativa 
(companys, professors, personal de gestió 
acadèmica). 
. Controlar i canalitzar adequadament les 
pròpies emocions de forma que no 
perjudiqui als altres. 
. Tenir cura dels materials, instal·lacions i 
altres espais comuns de la Universitat. 

 

 
. Seguir un procés d’aprenentatge 
estimulant i enriquidor per al creixement 
intel·lectual i com a persona. 
. Ser tractat/da amb respecte i ser 
escoltat/da en les qüestions pertinents al 
procés educatiu, podent expressar 
educadament les opinions i sentiments 
sense ser objecte de menyspreu ni 
discriminació. 
. Rebre una formació de qualitat i 
disposar de recursos pedagògics per 
millorar els meus coneixements, 
habilitats i competències. Això significa 
que el professorat emprarà la 
metodologia docent més adient a cada 
situació, poder aclarir dubtes i ser 
tutoritzat durant tot el procés 
d’aprenentatge, i tindré oportunitats de 
contacte amb el món empresarial. 
. Ser avaluat/da amb objectivitat, d’acord 
al que s’estableix a les normes de 
funcionament i avaluació de cada 
assignatura. 
. Rebre suport per part del professorat 
durant el procés d’aprenentatge. Si es 
tracta de consultes a través del campus 
virtual, aquest suport serà proporcionat 
en un termini no superior a 72h (3 dies). 
. Rebre orientació dels tutors i 
professorat que m’ajudi a decidir el futur 
acadèmic i professional. 
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DRETS I DEURES DE L’ESTUDIANT: 

DRETS: DEURES: 

 



 
 
 

 
2.1 Estudiar i treballar 
 
Els estudis són presencials, això implica l’assistència regular a les classes.  
 
La Borsa de Treball de la carrera està orientada a facilitar el contacte de l’estudiant amb 
empreses del sector del retail. Considerem que aquesta relació és important per al seu 
futur professional, a més li proporciona una millor ocupabilitat i empleabilitat en 
posicions relacionades amb els perfils de sortida de la carrera. 
 
La Borsa ofereix dos tipus de serveis: 
 

- Estudiants que necessiten i/o volen compaginar els estudis amb una feina. Els 
llocs de destí poden ser d’un nivell de qualificació inferior al que es podria optar un 
cop finalitzat els estudis. En molts casos, el que es busca es una font d’ingressos 
econòmics pròpia compaginable amb els estudis. 

 
- Estudiants que han acabat els estudis i volen iniciar la seva carrera professional 

vinculada als estudis que han cursat. En aquest cas, ESCODI dona suport a 
l’estudiant comunicant-li les ofertes que poden ser del seu interès, fent arribar el 
seu currículum vitae a l’empresa i fent un seguiment del procés de selecció que es 
porti a terme. 

 
2.2  Pràctiques 
 
Haver tingut un contacte directe amb empreses dedicades a la venda de productes o 
serveis adreçats al consumidor final és un factor clau d’èxit a l’hora d’incorporar-se al 
món laboral en posicions relacionades amb els estudis que s’han cursat. Per aquest raó, 
animem a tots els estudiants a que vagin acumulant experiència en empresa. Per això, 
les pràctiques són un bon mitjà per aconseguir-ho i són també una “carta de 
presentació”, ja que més del 50% dels  estudiants en pràctiques, reben oferta laboral per 
part de l’empresa on les han fet. 
 
Per això, al llarg dels estudis s’ofereixen a l’estudiant 2 modalitats de pràctiques (totes 
elles són de caràcter voluntari però altament recomanables): 
 

- Pràctiques curriculars en empresa: tenen el caràcter d’una assignatura optativa. Es 
tracta d’una assignatura que es cursa al darrer curs. Segons la trajectòria de 
l’estudiant es recomana cursar-la o no, valorant individualment cada cas. 
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2. INFORMACIÓ GENERAL CURS 2016-2017 
 

 



 
- Pràctiques no curriculars en empresa: es poden fer al llarg de tota la carrera (es 

recomana a partir del segon curs, un cop adquirits els fonaments bàsics dels 
estudis). Han de realitzar-se dins del calendari del curs acadèmic vigent i han de ser 
compatibles amb l’assistència a classe. Pel que fa al seu contingut, ha d’estar 
relacionat amb les matèries que es cursen. Qualsevol estudiant de la carrera pot 
sol·licitar fer pràctiques no curriculars. Només en el cas excepcional d’un estudiant 
que hagi tingut un comportament poc ètic durant els estudis (plagi de treballs, 
còpies a exàmens,...) es desaconsellarà la seva participació en aquest tipus de 
relació universitat-empresa.  

 
2.3 Seguiment i orientació 
 
L’estudiant disposa d’un espai presencial de mitja hora setmanal de tutories individuals 
amb el professorat, per tal de resoldre dubtes, aclariment de conceptes, etc. 
 
També pot contactar amb els diferents professors a través del Campus Virtual.  
 
A més, l’estudiant pot realitzar tutories individuals amb la Coordinadora de la titulació 
per tractar temes generals relacionats amb el seu seguiment acadèmic, pràctiques en 
empresa i/o borsa de treball, entre d’altres temes. Es prega fer la petició de tutoria via e-
mail a  mdiez@escodi.com exposant el motiu. 
 
2.4 Sortides d’assignatura, conferències i activitats complementàries 
 
Per tal de garantir el correcte funcionament de la titulació, les sortides d’assignatura 
previstes a la programació són obligatòries per als estudiants matriculats  a l'assignatura 
organitzadora.  
 
2.5  Puntualitat 
 
L’estudiant, i també el professorat, ha de ser puntual.  És una actitud relacionada amb la 
capacitat clau de responsabilitat en el treball. 
 
Si un estudiant vol accedir a l’aula transcorreguts 10 minuts després de l’inici de la 
classe, el professor està en el dret de no deixar entrar a l’estudiant a l’aula ja que 
interfereix en la seva dinàmica de classe. Serà el professor qui determinarà si pot fer-ho i 
en quin moment de la classe l’estudiant podrà accedir a l’aula.   
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2.6  Control d’assistència 
 
Donat que l’assistència de l’estudiant és imprescindible per poder assolir els objectius 
d’aquesta titulació, cal acreditar-la. Per això, haurà de signar diàriament els controls 
d’assistència de cada assignatura que estaran a la seva disposició dins l’aula mentre 
s’estigui impartint la mateixa.  
És responsabilitat de l’estudiant tenir cura de signar a cada classe. Si un estudiant ha 
assistit a una classe, però s’ha oblidat de signar, s’haurà de dirigir a la Secretaria del 
centre. 
 
L’acreditació de l’assistència és personal i intransferible. El plagi en les signatures serà 
motiu de falta disciplinària.  
 
Les classes són presencials. En el cas que un estudiant tingui una falta excepcional per 
causa de força major (mort, hospitalització, etc.) ho haurà de justificar documentalment 
a la Secretaria del centre. Aquest justificant es lliurarà com a màxim el primer dia en 
que l’estudiant vagi a ESCODI després de que s’hagi produït la incidència. 
 
En cas d’una reiterada falta d’assistència per part d’algun estudiant, el professorat ho 
comunicarà al Coordinador acadèmic de la titulació. 
 
Els estudiants becats per la Fundació ESCODI hauran de tenir una assistència mínima del 
80% En cas contrari, veuran revocada la seva beca i perdran el dret a demanar-ne pel 
curs següent.  
 
En general, els estudiants que tinguin una assistència inferior al 70% perdran el dret a 
ser avaluats i constaran com a  NP (No Presentat). 
 
Els justificats per faltes d’assistència que s’acceptaran com a força major seran:  

- mort  d’un familiar directe 
- hospitalització de l’alumne 
- accident greu, documentat amb parte 
- citació judicials 
- altres causes de gravetat que la direcció d’ESCODI estimi que son assimilables 

a l’anterior 
  
2.7 Lliurament de material docent 
 
La major part del material de suport que els professors lliuraran als estudiants, es 
donarà en format electrònic, a través del campus virtual, per la qual cosa és 
imprescindible que els estudiants disposin d’ordinador i accés a Internet. 
És responsabilitat de l’estudiant quedar-se els materials de cada curs en el suport que 
consideri.  
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2.8 Material de classe 
 
La gestió i distribució del material necessari per a l’aula (guix, retoladors de pissarra, 
etc.) serà a càrrec de la  secretaria d’ESCODI. L’estudiant haurà de portar el material d’ús 
personal (paper, bolígrafs, etc.). 
 
2.9  Terminis de lliurament dels treballs 
 
Els treballs s’han de lliurar en les dates establertes pel professorat. Si els treballs o 
pràctiques no es lliuren en el termini establert el professorat té la potestat de penalitzar 
els treballs o pràctiques lliurats fora de termini.  
 
2.10  Format del lliurament de treballs 
 
L’estudiant presentarà i lliurarà els treballs que el professorat demani al llarg del curs, a 
ordinador, amb el corrector ortogràfic passat, amb una tapa amb el nom del treball, 
data, identificació del curs l’assignatura i els autors, amb índex, bibliografia i els annexes 
que calgui. Del treball, l’estudiant se’n quedarà una còpia, si li interessa, ja que el que 
entrega serà per al professorat. 
 
ESCODI podrà fer ús acadèmic dels treballs dels estudiants, i sempre que es tracti de 
treballs realitzats sobre una entitat, empresa o grup d’empreses membres de la xarxa 
d’entitats patrocinadores i col·laboradores d’ESCODI, l’empresa o entitat podrà rebre 
d’ESCODI una còpia del treball o de la part del mateix que li faci referència. 
 
2.11  Còpia de treballs 
 
El plagi total o parcial d’un treball és considerat una falta greu. En el cas que es 
descobreixi que un estudiant hagi plagiat algun treball, pràctica, etc. se li aplicarà el 
següent: 
 

1. Serà avaluat amb un “0” en l’activitat en qüestió. 
2. Se li posarà una falta disciplinària en el seu expedient acadèmic. 
3. Un/a estudiant amb més de dues faltes disciplinàries perdrà la possibilitat de 

poder realitzar pràctiques en empresa. 
 
2.12  Còpia en els exàmens 
 
En el moment de fer algun tipus d’examen, si el professorat sospita que algun estudiant 
o estudiants està o estan copiant, seran avisats una primera vegada. A la segona vegada 
que el professorat vegi que l’estudiant o estudiants segueixen copiant, o si es dóna una 
circumstància que deixa evident que ja porten bona part de l’examen copiant,  es 
retirarà l’examen a les persones implicades i la nota que s’obtindrà serà de 0. 
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2.13  Normes diverses de convivència 
 
Per tal d’evitar distraccions durant les classes i molèsties a les persones que treballen a 
l’edifici del Vapor Universitari, caldrà respectar les següents normes: 

 
- Respectar el torn de paraula, i evitar parlar amb els companys mentre el 

professor o ponent està fent la seva exposició. 
- No es permet entrar menjar ni beguda a les classes. L’única excepció la 

constituirà l’aigua mineral. 
 

- Durant els descansos i a l’entrada i sortida de les classes, estudiants i 
professors procuraran mantenir un to de veu discret i no formar grups davant 
dels llocs on hi hagi persones treballant ja que això distreu i dificulta que els 
que treballen puguin atendre correctament les trucades telefòniques. 

 
- No es permet l’ús de mòbils, aparells de reproducció de música, jocs 

electrònics o similars a dins de l’aula durant les classes. 
 

- No es permet llegir ni diaris ni revistes, etc. mentre professors o ponents 
convidats imparteixin classe.  

 
2.14 Assegurança escolar 

L’assegurança escolar cobreix tota lesió que tingui l’estudiant en activitats directa o 
indirectament relacionades amb la condició d’estudiant, incloses les esportives, 
assemblees, viatge d’estudis, de pràctiques, sortides a empreses i similars, sempre i 
quan hagin estat organitzades pel  centre d’ensenyament.  

Els estudiants major de 28 anys haurà d’estar sota  el règim de la Seguretat Social o bé 
haurà d’haver subscrit una assegurança privada. Aquesta assegurança ha de cobrir, com 
a mínim, l'assistència mèdica i l'hospitalització en cas de malaltia o d'accident.  
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3.1  Telèfons i web d’interès 
 

. Telèfon d’ESCODI: 93 783 97 45 

. Telèfon del Vapor Universitari: 93 783 07 55 

. Web ESCODI: www.escodi.com 

 
3.2  Horaris 
 
HORARI D’OFICINES D’ESCODI: 

. De dilluns a dijous de 9h a  17:30h. Divendres de 9h a 15h. 

. De l’1 al 31 d’agost tancat. 
 
 HORARI DE L’EDIFICI VAPOR UNIVERSITARI: 

. De dilluns a divendres de 8h a 22h.  
Durant aquest horari els estudiants podran accedir a les aules d’estudi de l’edifici Vapor 
Universitari. Només ho han de sol·licitar a la consergeria de l’edifici.  
 
3.3   Biblioteca 
 
Els estudiants poden accedir a la Biblioteca del serveis centrals de la Universitat.  
 
Escodi disposa d’un recull de llibres especialitzats en comerç. En el cas que us interessi 
algun llibre només caldrà demanar-lo a Secretaria del centre. 
 
Com estudiants universitaris podeu accedir al catàleg general de biblioteques de 
Catalunya. Per a més informació adreçar-vos a la Secretaria d’ESCODI (Patrícia Puig). 
 
3.4  Servei fotocòpies 
 
ESCODI ofereix als seus estudiants un servei de fotocòpies. 
Els arxius que s’hagin d’imprimir des de la USB hauran d’estar totalment preparats per a 
la seva impressió en format pdf. 
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3. ALTRES INFORMACIONS I SERVEIS: 
 

 

http://www.escodi.com/


 
 
             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.5  Zona de fumadors 
 
Seguint la normativa vigent, no es pot fumar a cap espai o dependència de l’interior de 
l’edifici del Vapor Universitari de Terrassa. 
 
3.6  Zona Office 
 
La Zona Office està situada a la 1a planta del Vapor Universitari, i està equipada amb 
microones, taules, màquines de vending i una terrassa exterior. 
 
3.7  Transports 
 
Trens i autobusos 
A Terrassa (amb freqüències d’entre 10 i 15 minuts) hi arriben els Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) i la RENFE.  
 
L’estació més propera a ESCODI és la de FGC amb parada a Vallparadís-Universitat i a 5 
minuts  a peu del centre.  
 
Tot i així, hi ha  línies d’autobús que arriben fins a l’edifici del Vapor Universitari des de 
parades d’altres estacions:  
 

- nº7: Des de l’estació de la RENFE amb parada Terrassa – Estació del Nord. 
- nº1 o nº4: Des de l’estació de FGC amb parada Terrassa – Rambla. 

 
Cotxe Propi  
A l’Edifici Vapor Universitari hi ha un pàrquing privat que ofereix abonaments de 
pupil·latge. Per més informació adreceu-vos a l’empresa que ho gestiona, situada dins 
del mateix pàrquing. 
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Tarifes pel curs 2016-2017 pel servei de fotocòpies i impressió: 

FOTOCÒPIES 
Blanc / Negre Color 

1 cara 2 cares 1 cara 2 cares 

Fotocòpia A4  0,07 € 0,12 € 0,50 € 0,85 € 

Fotocòpia A3 0,14 €   1,00 €   

IMPRESSIONS 
Blanc / Negre Color 

1 cara 2 cares 1 cara 2 cares 

Impressió USB A4  0,07 € 0,12 € 0,50 € 0,85 € 

Impressió USB A3  0,14 €   1,00 €   

 



3.8  Allotjaments a Terrassa 

 
Per trobar informació sobre opcions d’allotjament: 
 

 

BAUMANN SERVEI JOVE 
Av. Jacquard n.1 
08221 de Terrassa 
Tel. 93 784 83 90 
www.terrassa.cat/joventut 

  

 
 

RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA FRANCESC GIRLAT I SERRÀ 
Campus Universitari de Terrassa 
C. Ramon i Cajal n.44 
08222 Terrassa 
Tel. 93 736 09 00 
www.resa.es 

 
 

LOQUO 
www.loquo.com 
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   L’EQUIP D’ESCODI US DESITJA UN BON CURS! 

 

http://www.loquo.com/

