
 

 

       

 
 
  

PPEERRFFIILL  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL::  
  

Aquest tècnic exercirà la seva activitat a 

qualsevol empresa, independentment del 

sector econòmic a què pertanyi, i 
específicament en el sector financer i en 

l’administració pública. 
 

Ocupacions, llocs de treball més rellevants: 
- Auxiliar administratiu. 

- Ajudant d’oficina. 

- Auxiliar de documentació i arxiu. 
- Gestor de cobraments i pagaments. 

- Caixer. 
- Administratiu de banca i institucions 

financeres. 

- Empleat de tresoreria, de mitjans de 
pagament,  

  de cartera de valors, d’assegurances. 
- Auxiliar administratiu de l’administració 

pública. 
- Administratiu comercial. 

- Administratiu de gestió de personal. 
 

Així mateix, una vegada finalitzat aquest cicle, 

també es pot: 
 Cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior 

amb preferència en el d’Administració i 

Finances. 
 Cursar Batxillerat. 
  

  

SSII  TTEE  VVOOLLSS  AASSSSEEGGUURRAARR  UUNN  FFUUTTUURR,,    

EESSTTUUDDIIAA  FFOORRMMAACCIIÓÓ  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  
  

  
  

 
  

TTEENNSS  IIDDEEAA  CCOOMM  FFEERR  AAQQUUEESSTTAA  BBAASSEE??  

VVIINNEE  II  AAPPRRÈÈNN  AAMMBB  NNOOSSAALLTTRREESS  

  

 
 
 
 

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 

web : www.iespasqualcalbo.cat 

  

CCIICCLLEE  FFOORRMMAATTIIUU  DDEE  GGRRAAUU  MMIITTJJÀÀ  
  

  TTÈÈCCNNIICC  EENN  GGEESSTTIIÓÓ  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  
  

((FFaammíílliiaa  PPrrooffeessssiioonnaall    

dd’’AAddmmiinniissttrraacciióó  ii  GGeessttiióó))  
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CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
(FAMÍLIA PROFESSIONAL D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ) 

CODI : ADG-21.  DURADA :  2000 hores  en dos cursos. 
ACCÉS DIRECTE:  

 - Titulats en educació secundària (ESO), FP1, 2n REM o 2n BUP. 
 - Titulats en FP Bàsica de qualsevol especialitat amb preferència en certes famílies professionals. 
ACCÉS MITJANÇANT PROVA: Tenir 17 anys complerts dins l'any de la prova d'accés a Grau 
Mitjà. 

PRIMER CURS: de setembre fins juny    

MÒDULS PROFESSIONALS 
HORES 

SETMANALS CONTINGUTS MÉS SIGNIFICATIUS 

M1 (0437). – Comunicació empresarial i atenció al 
client 

5 
- Tècniques de comunicació empresarial    - La comunicació oral i escrita en les empreses     - Arxiu de la 
informació en suport paper e informàtic      - Reconeixement de les necessitats del clients     - Resolució 

de consultes, queixes i reclamacions       - La imatge d l’empresa       - Atenció al client 

M2 (0438). – Operacions administratives de compra-
venda 

4 
- Càlcul de preus de venda, compra i descomptes     - Confecció de documents administratius de les 

operacions de compravenda       - Liquidació de obligacions fiscals derivades de la compravenda         - 
Control d’existències de magatzem     - Tramitació de cobraments i pagaments. 

M3 (0439). – Empresa i administració 3 
- Innovació empresarial    - Concepte jurídic d’empresa i empresari    - El sistema tributari    - Obligacions 
fiscals de l’empresa     - Estructura funcional i jurídica de l’administració Pública      - Les relacions entre 
Administrat i Administració Pública   - Gestió de la documentació davant l’administració Pública. 

M4 (0440). – Tractament informàtic de la informació 7 
- Processos de textos alfanumèrics en teclats    - Instal·lació i actualització d’aplicacions   - Elaboració de 
documents i plantilles mitjançant fulles de càlcul i processadors de text   - Utilització de bases de dades 

ofimàtiques  - Integració de imatges i vídeos  - Presentacions  - Gestió del correu  electrònic 

M5 (0441). – Tècnica comptable 3 
- Elements patrimonials de les organitzacions econòmiques          - La metodologia comptable                  - 

El pla general de comptabilitat PIME      -Comptabilització dels fets econòmics bàsics de l’empresa    - 
Operacions de comptabilització mitjançant aplicacions informàtiques específiques 

M6 (0156). – Anglès 5 
- 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 (0451). - Formació i orientació laboral 3 
- Salut laboral          - Legislació laborals          - Orientació i inserció laboral                 

- Relacions en l’entorn laboral        - Prevenció de riscos laborals 

SEGON CURS: de setembre fins març 

MÒDULS PROFESSIONALS 
HORES 

SETMANALS CONTINGUTS MÉS SIGNIFICATIUS 

M8 (0442). – Operacions administratives de recursos 
humans 

7 

- Tramitació administrativa dels processos de captació i selecció de personal     - Tramitació 
administrativa de la formació, desenvolupament i compensació del personal      - Confecció de la 

documentació del contracte de treball, modificacions i extinció del mateix     - Documentació 
corresponent al pagament del salari i obligacions inherents     - Documentació relativa a les incidències 

en la relació laboral      - Qualitat de gestió integral dels recursos humans. 

M9 (0443). – Tractament de la documentació 
comptable 

7 
- Preparació de documentació suport de fets econòmics       -Registre comptable de fets econòmics 
habituals    -Comptabilització d’operacions d’un exercici econòmic complet   - Comprovació de comptes 

M10 (0446). – Empresa en l’aula 8 
- Característiques del projecte de l’empresa en l’aula          - Transmissió de la informació                           - 
Organització de la informació     - Elaboració de la documentació administrativa      - Activitats de política 

comercial     -  Atenció de incidències i resolució de problemes        - El treball en equip 

M11 (0448). – Operacions auxiliars de gestió de 
tresoreria 

8 
- Aplicació de mètodes de control de tresoreria          - Tràmit de instruments financers bàsics de 
finançament, inversió i serveis          -Càlculs financers bàsics. Operacions bancàries bàsiques 

FORMACIÓ DE CENTRES DE TREBALL: de març fins juny       

MÒDUL HORARI ORGANITZACIÓ CONVALIDACIÓ 

M12 (0451).       
- Formació 
en centres 
de treball 

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 pertinent (certificat vida laboral, 
certificat d’empresa i/o altre documentació pertinent). 

 


