
Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Gestió
Administrativa

El teu futur també depèn de nosaltres!

ALUMNES
Carlos Ibáñez 

El cicle formatiu de gestió administrativa 
m'ha permès accedir a un grau superior i 
treballar com a comptable a una empresa

PER QUÈ A STUCOM ?

SORTIDES PROFESSIONALS 

Auxiliar administratiu.

Auxiliar administratiu de 
tresoreria.

Auxiliar administratiu de 
gestió de personal.

Atenció al client.

Administratiu comercial.

FAMÍLIA
PROFESSIONAL

CURSOS HORARI 
DEL CURS

Administració i Gestió 2 cursos acadèmics
2.000 hores

inclou pràctiques en empresa

1r Matins
i 2n Tardes,

de dilluns a divendres

Tècnic/a en 
Gestió Administrativa

TITULACIÓ
OBTINGUDA

“En totes les empreses, independentment de la 
seva activitat, necessiten professionals de la gestió 
administrativa”  

Formació professional amb l’objectiu principal de la inserció 
laboral. Els alumnes realitzen una estada de pràctiques dins 
d’empreses  de referència.

Innovació i creativitat.  Els alumnes aprenen a realitzar un pla 
d'empresa, i el poden presentar a concursos d'emprenedoria.

Plataformes digitals de comunicació i treball cooperatiu.

Formació eminentment pràctica i participativa: presentacions i 
exposicions, sortides acadèmiques, debat i participació, treball 
en equip, seminaris i xerrades.

Empresa a l'aula. Els  alumnes són treballadors i simulen 
situacions reals dins dels diferents departaments de l'empresa.
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Simulació d'empreses a l'aula

1r curs

2n curs

Classe

ClasseEmpresa (FCT/Dual*)

TARDA (15:00-19:25)MATÍ (8:00-14:15)

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

ESTUDIS

ADAPTATS

FP DUAL



MÒDULS PROFESSIONALS I UNITATS FORMATIVES RECURSOS
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COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT
UF1: Comunicació empresarial oral.
UF2: Comunicació empresarial escrita.
UF3: Sistemes d'arxiu.
UF4: Atenció al client / usuari.
UF5: Comunicació empresarial i atenció al client (anglès).

OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE COMPRAVENDA
UF1: Circuit administratiu de la compravenda.
UF2: Gestió d'estocs.
UF3: Declaracions fiscals derivades de la compravenda.

OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE RECURSOS HUMANS 
UF1: Selecció i formació.
UF2: Contractació i retribució.
UF3: Processos de l'activitat laboral.

OPERACIONS AUXILIARS DE GESTIÓ DE TRESORERIA 
UF1: Control de tresoreria.
UF2: Tramitació d'instruments financers i d’assegurances.
UF3: Operacions financeres bàsiques.

TÈCNICA COMPTABLE 
UF1: Patrimoni empresarial i metodologia comptable.
UF2: Cicle comptable bàsic.
UF3: Cicle comptable mitjà.

TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ COMPTABLE
UF1: Preparació i codificació comptable.
UF2: Registre comptable.
UF3: Comptes anuals i control intern.

TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LA INFORMACIÓ
UF1: Tecnologia i comunicacions digitals.
UF2: Ordinografía i gravació de dades.
UF3: Tractament de la informació escrita i numèrica.
UF4: Tractament de dades i integració d'aplicacions.
UF5: Presentacions multimèdia de continguts.
UF6: Eines d'internet per a l'empresa.

ANGLÈS
UF1: Anglès tècnic.

EMPRESA I ADMINISTRACIÓ
UF1: Innovació i emprenedoria.
UF2: Empresa i activitat econòmica.
UF3: Administració pública.
UF4: Fiscalitat empresarial bàsica.

EMPRESA A L'AULA
UF1: Empresa a l'aula.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
UF1: Incorporació al treball.
UF2: Prevenció de riscos laborals.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Centre Homologat i Concertat per la
Generalitat de Catalunya

Conèixer l'autèntic significat i importància de la               
comunicació  en  l'àmbit  empresarial.

L'alumne coneixerà tot el circuit administratiu de la 
compravenda, sent capaç d'elaborar i formalitzar la 
documentació, aplicant el programari A3ERP.

L'alumne coneixerà els mètodes necessaris per a poder 
gestionar el flux de caixa de l'empresa.

Consisteix a registrar comptablement les operacions del 
circuit administratiu de la compravenda 
d'empreses PIMES.

L'alumne comptabilitzarà la documentació utilitzant el 
programari A3ERP.

S'introdueix a l'alumne en les eines informàtiques de 
l'àrea administrativa i en l'habilitat i velocitat davant del 
teclat.

Anglès propi de l'àmbit comercial, financer i empresarial.

Saber analitzar el mercat i estudiar la viabilitat tècnica, 
comercial i econòmica i financera d'una idea de negoci.

Aprendre treballant en una aula-taller amb una distribució 
similar a la d'una oficina.

Proporcionar a l' alumne els coneixements necessaris 
que li permetin la seva incorporació, d'acord amb els 
seus interessos i capacitats, al mercat de treball. 

Desenvolupar en un entorn real, empresa o entitat, la 
formació assolida en el centre educatiu.

Operacions administratives de recursos humans. Aprendre 
les tasques pròpies del departament, principalment la 
gestió de nòmines i Seguretat Social, aplicant el programari 
A3NOM. 
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