Cicles Formatius
Grau Mitjà:
És competència general d’aquest
tècnic realitzar les operacions de
gestió administrativa a l’àmbit públic i privat, d’acord amb les normes
d’organització interna i la legislació
vigent, de forma eficaç i amb qualitat de servei.

Duració del Cicle

tDurada del cicle formatiu: 2000 h.
tFormació en el centre educatiu: 1650 h.
tFormació en centres de treball: 350 h.
Accés al Cicle

Gestió
administrativa
Mòduls
Comunicació empresarial
i atenció al clients

- 165 h.

Operacions administratives
de compravenda

- 165 h.

Operacions administratives
de recursos humans

- 99 h.

Operacions auxiliars de
gestió de tresoreria

- 132 h.

Tècnica comptable

- 165 h.

Tractament de la
documentació comptable

- 132 h.

Tractament informàtic
de la informació

- 231 h.

tGraduat en Educació Secundària.
tHaver superat el primer cicle d’ensenya-

Operacions administratives de suport - 66 h.

Empresa i administració

- 165 h.

tTècnic auxiliar (FP-1) o equivalent.

Empresa a l’aula

- 132 h.

tLa superació d’un mòdul professional 2

Formació i orientació laboral

ment secundari experimental (14-16).

experimental.

tLa superació íntegra dels dos primers

cursos del batxillerat uniﬁcat polivalent o
equivalent.

tLa superació de la Prova d’Accés a cicles formatius de grau mitjà.

Anglès

Formació en centres de treball

- 99 h.

- 99 h.
- 350 h.

Sortides Professionals

Tasques professionals

Aquest/a tècnic/a exercirà la seva activitat
en qualsevol empresa independentment del
sector econòmic a què pertany i especíﬁcament en el sector ﬁnancer i en l’Administració pública.

tAuxiliar administratiu
tAjudant d’oﬁcina
tAuxiliar de documentalista i arxiu
tGestor de cobraments

En el sector ﬁnancer, els principals subsectors en què pot desenvolupar la seva
activitat són:

tBancs privats i públics.
tCaixes d’estalvi.
tCorporacions i institucions de crèdit i
de ﬁnanciació.

tAssegurances.
tAltres serveis ﬁnancers prestats a les
empreses.

tEn l’Administració pública: central,
local, autonòmica.

tEn qualsevol empresa d’àmbit públic

i privat que realitzi la seva activitat en
qualsevol dels tres sectors econòmics,
dintre de la funció d’administració i de
gestió.

i pagaments

tCaixer
tAdministratiu de banca i
institucions ﬁnanceres

tTreballador de mitjans
de pagaments

tTreballador de mitjans de tresoreria
tTreballador de mitjans de valors
tTreballador de mitjans d’estranger
tAuxiliar administratiu de
l’Administració pública

tAuxiliar administratiu

d’assegurances de producció

tAuxiliar administratiu de

sinistres i reassegurances

Els alumnes que superin un cicle formatiu de
grau mitjà, si tenen 18 anys, poden presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius
de grau superior de la mateixa família professional i d’altres famílies professionals que
es determinin. Aquests alumnes cal que es
preparin per superar la prova.

tAdministratiu comercial
tAdministratiu de gestió
i de personal

tAuxiliar comptable
tArxiver/a
tRecepcionista
tTelefonista

