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Centre adscrit a:



Per què
estudiar
a ESCODI?

T’agradarà el Grau en
Gestió d’Empreses en
Comerç i Distribució si...

T’agrada el món de l’empresa, el màrqueting
i les botigues. Aprendràs com funciona el 
sector retail i viuràs casos reals, així com 
models d’èxit en comerç i distribució, tant 
físic com online.

Ets una persona amb potencial innovador
i creatiu. El món del comerç i la distribució 
necessita creativitat.

Tens esperit directiu, comercial i inter-
nacional.
Veuràs tots els nivells professionals.

Seràs tu qui triaràs el teu camí, des de les 
posicions més tècniques a les directives.
Tens fusta d’emprenedor/a. Aprendràs
a crear noves oportunitats de negoci i a
posar-les en marxa.

Sortides professionals

El Grau en Gestió d’Empreses en Comerç
i Distribució et prepara per a accedir a
diferents perfils amb potencial de 
creixement professional:

Retail manager: direcció d’establiments
comercials amb diferents nivells de 
responsabilitat.

Desenvolupament del negoci digital en
empreses de comerç i distribució de béns
de consum.

Direcció / Responsable de diferents
departaments o àrees funcionals com
màrqueting, expansió, vendes, compres,
recursos humans o logística.

Consultoria especialista en retail.

Emprenedoria: Creador/a del teu propi
negoci.

El Grau en Gestió d’Empreses en Comerç i Distribució té com a 
objectiu proporcionar els coneixements, habilitats i competències 
per ocupar llocs de responsabilitat i fer carrera professional en 
empreses de qualsevol sector, relacionades amb la venda de 
productes i serveis destinats al consumidor final (retail).



Com aprendràs 
a Escodi?
Un tret diferencial del grau és el fet que el professorat està vinculat professio-
nalment al sector del comerç i la distribució. Totes les assignatures tenen una 
clara orientació al desenvolupament de competències claus per l’exercici 
professional (incloses les més bàsiques, com ara les matemàtiques, sociologia 
o anàlisis de dades, o les mes avançades com la direcció de persones).

L’aprenentatge es basa en una combinació d’experiències reals: trobades amb 
directius d’empresa, visites a empreses, parcs logístics, centres comercials, 
eixos comercials, ciutats,... A més de pràctiques externes, resolució de 
problemes a partir de casos reals, simulacions i roleplayings.

El fet de treballar amb grups reduïts permet un suport individualitzat i una 
orientació acadèmico-professional des del primer curs.

“El que ens ensenyen aquí 
és molt valuós, perquè és 
el dia a dia de les empreses”
Maria Comenero - Graduada



Quines experiències 
viuràs?

Visites a centres comercials i logístics
Pràctiques a empreses
Assistència a ponències
Trobades amb directius

Roleplaying
Connexió Internacional

Contacte amb empresaris
Simulacions

Rutes comercials internacionals

Amb quina metodologia
de treball?

Professorat especialitzat
Treballs amb casos reals

Tallers
Grups reduïts

Suport individualitzat
Borsa de treball

Seminaris
Orientació professional

Erasmus

Ells estan fent classe!



ESCODI, l’Escola Universitària de Comerç, adscrita a la Universitat de
Barcelona, és pionera en la formació universitària en retail a tot l’estat 
espanyol. Amb més de 15 anys d’experiència, ESCODI imparteix el
Grau en Gestió d’Empreses en Comerç i Distribució, així com diversos 
programes d’especialització i formació continuada, pels quals han 
passat més de 30.000 empresaris i professionals del comerç.
ESCODI impulsa la recerca aplicada al comerç i la distribució 
mitjançant convenis i acords de col·laboració amb altres universitats,
facultats i centres de recerca referents en l’àmbit internacional.

Què aprendràs?
El comportament de les persones en 
entorns comercials i com es prenen 
decisions de consum.

El funcionament dels mecanismes 
psicosocials, econòmics, geogràfics, 
històrics, o urbanístics que incideixen 
en el desenvolupament i expansió de 
les empreses dedicades a la venda de 
productes i serveis al consumidor final.

Desenvoluparàs les teves capacitats
d’observació, creativitat, iniciativa, 
comunicació i liderat d’equips.

Aprendràs com dissenyar conceptes
comercials innovadors.

Entendràs el procés tècnic i organitzatiu 
de les decisions empresarials.

El Grau en Gestió 
d’Empreses en Comerç i 
Distribució contempla:
Continguts estructurats en 3 eixos 
temàtics: Entorn, Persona i Empresa.

Assignatures que aporten fonaments 
bàsics de coneixement i assignatures 
d’especialització, que engloben tots els 
àmbits d’interès.

Treball Final de Grau (TFG).

Pràctiques externes optatives.

Metodologies que afavoreixen el desen-
volupament d’habilitats i competències 
pràctiques.

Escodi:
un model
universitari
diferent



El retail ofereix grans oportunitats de 
carrera professional als joves preparats:

Més d’un 80% dels graduats troben feina
relacionada amb els seus estudis, en menys 
de 6 mesos.

El 100% dels graduats d’ESCODI treballa
al cap de 2 anys, i la meitat ja han
promocionat professionalment.

AGATHA - AKI - BONPREU - CAPRABO - CASA AMETLLER  
CONDIS - DECATHLON - ECOCEUTICS - EL CORTE INGLÉS 
ELECTROLUX - GRUPO PLANETA - HENKEL - HERBALIFE 

INDITEX - LEROY MERLIN - MAX MARA - NATURA 
NESPRESSO - PORSCHE - PUIG - THE NORTH FACE 

TOUS - TOYOTA 

Algunes empreses destí dels graduats ESCODI



Coneixement de l’entorn de l’empresa comercial 
en l’àmbit econòmic, social, geogràfic i legislatiu.

Assignatures de
fonaments bàsics
Anàlisi de dades
Tècniques d’investigació social (I i II) 
Introducció Micro/Macroeconomia
Matemàtiques

Assignatures
d’especialització
Ciutat, comerç i distribució.
Història econòmica
Fiscalitat bàsica.
Introducció al dret
Entorn econòmic i comerç internacional

Coneixement dels factors psicològics i sociològics 
implicats en la conducta del consumidor, així com 
en el desenvolupament de les habilitats directives 
necessàries per a la direcció de persones i equips.

Assignatures de
fonaments bàsics
Antropologia
Sociologia
Processos psicològics bàsics

Assignatures
d’especialització
Psicologia del consumidor
Recursos humans
Tècniques de venda i negociació

Optatives

Lideratge d’equips 
Neuromàrqueting 
Sociologia del consum 
Economia Circular i consum 
responsable

Coneixement de les tècniques de gestió per tal 
de potenciar les capacitats de prendre decisions 
i dissenyar estratègies empresarials partint de 
l’establiment (físic o online) entès com a unitat 
de negoci.

Assignatures de
fonaments bàsics
Economia de l’empresa 
Introducció a la comptabilitat  
Finances
Emprenedoria

Assignatures
d’especialització
Màrqueting estratègic 
Fonaments del màrqueting
Màrqueting en el punt de venda  
Màrqueting digital
Comerç digital - Ecommerce
Gestió de les Xarxes Social pel Comerç

Direcció i gestió
Direcció estratègica
Models i estratègies de creixement
Qualitat i sistemes de gestió
Geografia comercial: localització
Gestió immobiliària del comerç
Gestió en el punt de venda
Direcció de centres comercials (optativa)

Operacions i logística
Logística
Operacions i processos
Gestió de compres i estoc 

Eixos temàtics
Entorn

Persona

Empresa



Beques Escodi

Si tens talent i ganes,
t’ajudem a construir el
teu futur.
Beques generals Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport.

Beques Fundació ESCODI: els alumnes
poden gaudir de les beques a l’estudi que
concedeix la Fundació. Aquestes beques
són compatibles amb altres beques i/o
ajuts per estudis universitaris.

Amb tots els beneficis
de la Universitat de
Barcelona (UB) i de 
la Fundació Escodi
Podràs gaudir de tots els serveis i descomptes
que la Universitat de Barcelona
ofereix als seus estudiants. Per a més
informació: ub.edu/sae/ (Servei d’Atenció
a l’Estudiant) i ub.edu/monub (Món UB).

Podràs beneficiar-te del programa de
Beques i Ajuts de la Fundació ESCODI,
compatible amb el Sistema de Beques del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Finalitzat el Grau, podràs optar a una
àmplia oferta formativa de postgrau relacionada
amb les sortides i/o àmbits en els
quals pots treballar.



“Des del primer dia m’han 
donat casos pràctics 
d’empreses reals”
Adriana Ferretti - Alumna



La Universitat de Barcelona (UB) és la 
principal universitat pública de Catalunya 
amb el nombre més gran d’estudiants i 
l’oferta formativa més àmplia i completa. 
A més, és el principal centre de recerca
universitari de l’Estat i un dels més 
importants d’Europa, tant pel nombre 
de programes de recerca com per l’ex-
cel·lència assolida en aquest terreny.

Estretament vinculada a la història de 
Barcelona i de Catalunya, la UB combina 
els valors de la tradició amb el fet
de ser una institució innovadora i 
excel·lent en l’àmbit docent. És una
universitat urbana, oberta i cosmopolita, 
com la mateixa ciutat.

Dades d’interès

Accés universitari

Alumnat de Batxillerat (PAU, Proves Accés
Universitari)

Titulats de cicles formatius de grau superior
(CFGS)
Des d’altres titulacions universitàries
iniciades o acabades

Acreditació d’experiència laboral

La preinscripció universitària ha de realitzar-
se mitjançant l’Oficina de Preinscripció

Universitària: accesnet.gencat.cat

Informació d’interès
acadèmic

Titulació: Grau en Gestió d’Empreses en
Comerç i Distribució per la Universitat de
Barcelona (UB)

Durada dels estudis: 4 cursos acadèmics

Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS
(European Credit Transfer System)

Lloc i horari

Seu ESCODI

Horari presencial de 9:15 a 13:30 hores

Préstecs a l’estudi

Pot sol·licitar-se el pagament fraccionat de
la matrícula mitjançant un préstec gestionat
per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris
i de Recerca (AGAUR), de la Generalitat de
Catalunya (agaur.gencat.cat).

Matrícula

L’import de la matrícula s’abona per 
transferència bancària en 2 terminis:

Primer termini: en el moment de la 
matriculació.

Segon termini: entre els mesos de setembre
i octubre.

Informació i matrícula 

Telèfon de contacte: 937 839 745 / 685 83 40 59

Mail de contacte: escodi@escodi.com

www.escodi.com

ESCODI Campus ESCAC/ESCODI
Pça. Farinera, 9 – 08222 Terrassa
(a 5’ de l’estació “Vallparadís Universitat” 
de FGC, connectada amb Renfe). 
Pàrquing al mateix edifici.

Amb la garantia 
de la Universitat
de Barcelona



escodi.com

Vapor Universitari
C/Colom, 114
08222 Terrassa (Barcelona)

@escodiretail

@escodiretail

@escodiretail

@escodi




