
 
       

  
  
PPEERRFFIILL  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL::  
  
Aquest tècnic superior exercirà la seva 
activitat a qualsevol empresa, 
independentment del sector econòmic a què 
pertanyi, i específicament en el sector serveis  
i en l’Administració Pública. 
 
 
Ocupacions, llocs de treball més rellevants: 
 

- Administratiu d’oficina. 
- Administratiu comercial. 
- Administratiu financer. 
- Administratiu comptable. 
- Administratiu de logística. 
- Administratiu de banca i assegurances. 
- Administratiu de recursos humans. 
- Administratiu de l’administració Pública. 
- Administratiu d’assessories jurídiques,     

comptables, laborals, fiscals o gestories. 
- Tècnic en gestió de cobraments. 
- Responsable d’atenció al client. 

  

  

ACCÉS A ESTUDIS 
UNIVERSITARIS 

 
Accés directe obert a tots els estudis universitaris 
de grau. 
 
Admissió preferent a les branques de coneixement 
universitari de  “Ciències Socials i Jurídiques”.  
 
Convalidació de crèdits universitaris europeus per 
a títols de grau afins al Cicle Formatiu. 
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IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS 
Francesc F. Andreu, 1 - 07703 MAÓ  

Tels. 971 36 93 90 - 971 36 03 81 / Fax 971 35 41 04 
e-mail : capdestudis@iespasqualcalbo.cat 

www.iespasqualcalbo.cat 

  

CCIICCLLEE  FFOORRMMAATTIIUU  DDEE  
GGRRAAUU  SSUUPPEERRIIOORR  
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CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 
ADMINISTRACIÓ I FINANCES 

(FAMÍLIA PROFESSIONAL D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ) 

CODI : ADG-32.  DURADA :  2000 hores  en dos cursos. 
ACCÉS DIRECTE:   

- Titulats de Batxillerat (totes les modalitats), Grau Superior,  FP2 o COU.  
- Titulats de Grau Mitjà de qualsevol especialitat amb preferència en certes famílies 

professionals. 
ACCÉS MITJANÇANT PROVA: Tenir 19 anys complerts dins l’any de la prova d’accés a Grau 
Superior o haver superat la prova d’accés a la Universitat per majors de 25 anys. 

PRIMER CURS: de setembre fins juny           
MÒDULS PROFESSIONALS HORES 

SETMANALS CONTINGUTS MÉS SIGNIFICATIUS 
M1 (0647). – Gestió de la documentació jurídica i 

empresarial 
 

3 
- Les administracions públiques i la Unió Europea  - Informació jurídica requerida per l'activitat 

empresarial -Documentació jurídica de la constitució i funcionament ordinari de l'empresa -Documents de 
la contractació privada a l'empresa -Documents requerits pels organismes públics 

M2 (0648). –Recursos humans i responsabilitat social 
corporativa  3 

- Característiques de l'empresa com a comunitat de persones  -Responsabilitat social corporativa  -
Coordinació dels fluxos d'informació del departament de recursos humans a través de l'organització  -

Procediments administratius relatius a la selecció, formació i promoció del personal 

M3 (0649). – Ofimàtica i procés de la informació* 5 
- Manteniment bàsic d'equips, aplicacions i xarxa -Escriptura de textos segons la tècnica mecanogràfica - 
-Fulls de càlcul - Processadors de text -Bases de dades per al tractament de la informació administrativa -
Gestió integrada d'arxius -Gestió de correu i agenda electrònica  -Elaboració de presentacions. 

M4 (0650). – Procés integral de l’activitat comercial 4 - Comptabilitat i metodologia comptable - Tributs que graven l'activitat comercial - Documentació 
administrativa de la compravenda i càlculs comercials  - Gestió i control de la tresoreria 

M5 (0651). – Comunicació i atenció al client* 5 - Tècniques de comunicació - Processos de recepció, registre, distribució i recuperació de la informació - 
Consultes, queixes i reclamacions - Organització del servei postvenda 

M6 (0179). – Anglès 4 - Anàlisi de missatges orals      - Interpretació de missatges escrits        - Producció de missatges orals     
-Emissió de textos escrits        - Identificació  dels elements culturals dels països de llengua anglesa 

M7 (0658). - Formació i orientació laboral 3 - Recerca activa d'ocupació - Gestió del conflicte i equips de treball - Contracte de treball - Seguretat 
Social, ocupació i atur –Prevenció de riscos  i aplicació de mesures a  l'empresa 

SEGON CURS: de setembre fins març 
MÒDULS PROFESSIONALS HORES 

SETMANALS CONTINGUTS MÉS SIGNIFICATIUS 

M8 (0652). – Gestió de recursos humans* 5 - Documentació que genera el procés de contractació - Contracte de treball - L'empresari davant de la 
Seguretat Social -Documents derivats del procés de retribució de recursos humans 

M9 (0653). – Gestió financera* 6 - Necessitats financeres de l’empresa – Classificació i valoració dels productes i serveis financers –
Tipologia d’assegurances  -Selecció d’inversions  - Integració de pressupostos 

M10 (0654). – Comptabilitat i Fiscalitat* 6 - Informatització de fets comptables  -Impost de Societats i Impost de la Renda de les Persones Físiques  
– Tancament comptable i comptes anuals  - Anàlisi estats comptables -Auditoria 

M11 (0655). –  Gestió logística i comercial 4 - Pla d’aprovisionament – Selecció i gestió de la relació amb proveïdors –Seguiment i control de les 
variables de l’aprovisionament – La cadena logística 

M12  (0656).-  Simulació empresarial* 7 -Innovació empresarial  -Selecció del negoci– Organització interna de l’empresa, forma jurídica i recursos 
– Viabilitat de l’empresa – Documentació posada en marxa de l’empresa – Gestió del projecte d’empresa 

FORMACIÓ DE CENTRES DE TREBALL  I PROJECTE D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES : de març fins juny       
MÒDUL HORARI ORGANITZACIÓ CONVALIDACIÓ 

M13 (0660).- 
Formació en centres 

de treball. 
FCT 

400 hores 
de 

pràctiques 
en 

empreses 

- Formació especifica en una empresa on es realitzaran  tasques i 
activitats productives relacionades amb els continguts adquirits en 
el centre .  
- Quan realitzis la formació en el centre de treball seràs beneficiari 
d’una assegurança escolar específica que cobreix accidents i 
malaltia 

L’alumne podrà demanar l’exempció total o parcial de la formació en centres de treball si 
compleix els següents requisits: 
-Està matriculat al Cicle i que en data de la sol·licitud acrediti almanco un any 
d’experiència, a jornada laboral complerta relacionada amb els estudis. 
-Presentar sol·licitud acompanyada de la documentació necessària (certificat vida 
laboral, certificat d’empres i/o altre documentació pertinent). 

M14 (0657).- Projecte 
d’administració i 

finances. 
40 hores - Es farà simultàniament a la Formació en Centres de Treball. - NO TÉ CAP TIPUS DE CONVALIDACIÓ, és imprescindible per obtenir el títol. Aquest 

mòdul s’ha de cursar encara que es tingui el mòdul d’FCT convalidat. 

* Mòduls susceptibles de ser impartits en Llengua Anglesa (s’afegiran 3h. si el mòdul és de primer curs i 2h. si el mòdul és de segon). 


