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

 

 Accedir a un lloc de treball. 

 Continuar estudiant un grau 

universitari amb convalidacions de 

crèdits en alguns graus.  
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Què puc fer en 
acabar el cicle? 

Accés directe 
 

 Estar en possessió del 
títol de Batxillerat  o títol 
equivalent o d’un nivell 
acadèmic superior. 

 Prova d’accés  a la universitat 
per a majors de 25 anys.  

 Estar en possessió d’un títol de 
tècnic. 

 Curs preparatori accés a un 
cicle de grau superior. 
 

Accés mitjançant prova 

 Haver superat la prova 

d’accés a cicles formatius de 
grau superior i tenir 
complerts els 19 anys l’any de 
la prova.  

Requisits d’accés 

TÈCNIC SUPERIOR 
EN ADMINISTRACIÓ 
(LOE) 

IES QUARTÓ DE PORTMANY 
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 Gestió de la Documentació Jurídica. 

 Recursos Humans I Responsabilitat 

social corporativa. 

 Procés integral de la activitat 

comercial. 

 Comunicació I atenció al client 

 Ofimàtica i procés de la informació. 

 Gestió financera. 

 Gestió de recursos humans. 

 Comptabilitat i fiscalitat. 

 Anglès. 

 Projecte d’administració I finances. 

 Gestió logística i comercial.  

 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 la gestió comptable i 

fiscal de l’empresa,elaborar 

documents,supervisar la gestió de 

tresoreria,classificar,registrar i 

arxivar documents, tramitar la 

presentació de documents als 

organismes públics. 

 

EN QUE TREBALLARÉ 

Per exemple: 

 Administratiu d’oficina 

 Administratiu de recursos 

humans. 

 Administratiu comercial. 

 Administratiu comptable. 

 Responsable d’atenció al client. 

 

QUÈ PUC FER? 

 

 


