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Pots accedir a un cicle de grau 
mitjà quan reuneixis algun 
dels següents requisits: 

 

 Altre cicle de Formació 

Professional de Grau Mitjà amb 

la possibilitat d’establir 

convalidacions de mòduls 

professionals d’acord amb la 

normativa vigent. 

 Altre cicle de Formació 

Professional de Grau Superior. 

 El Batxillerat en qualsevol de les 

seves modalitats. 

CAMÍ DE CAS RAMONS S/N  

971343101 

SANT ANTONI, EIVISSA 07820 

www.iesquartodeportmany.es 

IES QUARTÓ DE PORTMANY 

                      

SEGUIR ESTUDIANT 
Què puc fer en acabar el 
cicle? 

Acécs directe 
 Estar en possessió del títol de 

Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria o d’un 
nivell acadèmic superior. 

 Títol professional bàsic. 
 Curs preparatori accés a un 

cicle de grau mitjà. 
Accés mitjançant prova 
 Haver superat la prova 
d’accés a cicles formatius de 
grau mitjà i tenir 17 anys 
complerts l’any de la prova. 

 

Requisits d’accés 

TÈCNIC EN GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA 

(LOE) 

IES QUARTÓ DE PORTMANY 
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 Comunicació empresarial i 

atenció al client. 

 Operacions administratives de 

compravenda. 

 Empresa i administració. 

 Tractament informàtic de la 

informació. 

 Tècnica comptable. 

 Operacions administratives de 

recursos humans. 

 Tractament de la documentació 

comptable. 

 Anglès. 

 Empresa a l’aula. 

 Operacions auxiliars de gestió de 

tresoreria.  

 Formació i orientació laboral. 

 Formació en centres de treball. 

 

DURACIÓ DELS ESTUDIS 

2000 hores distribuïdes en dos cursos. 

El primer curs de setembre a juny i el 

segon de setembre a març i a 

continuació 400 hores de pràctiques en 

empreses. 

PLA DE FORMACIÓ 
Les assignatures es denominen mòduls professionals. Els 

mòduls d’aquest cicle formatiu són els següents: 

Realitzar activitats de support 

administratiu en l’àmbit 

laboral, comptable, comercial, 

financer i fiscal, així com 

d’atenció al client/usuari, tant 

en empreses públiques com 

privades, aplicant la normativa 

vigent i protocols de qualitat, 

assegurant la satisfacció del 

client i actuant segons les 

normes de prevenció de riscos 

laborals i protecció ambiental. 

Per exemple: 

 Auxiliar administratiu 

 Ajudant d’oficina 

 Administratiu comercial 

 Recepcionista 

 Empleat d’atenció al client 

Què vaig a 
aprendre? 


