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CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN 
ADMINISTRACIÓ I FINANCES 

Especialització en Comerç Internacional 
 
PLANTEJAMENT DEL CICLE FORMATIU D’ADMINISTRACIÓ I F INANCES 
 
Des dels seus inicis, EducemII ha apostat per la formació professional. La nostra trajectòria en 
aquesta etapa educadora supera els 70 anys. 
 
El Cicle d’Administració i Finances es troba dins de la família professional d’administració. Aquest 
cicle té a Educem un enfocament teòric-pràctic amb la finalitat de preparar l’alumne/a amb una sòlida 
base de cara a les diferents sortides acadèmiques que possibilita el cicle i a facilitar la transició al 
món laboral. Amés, busquem que l’alumnates motivi per a l’estudi , que tot el que s’estudia tingui 
una finalitat real relacionada amb el treball. Així mateix, es considera que cal reciclar-se per continuar 
essent unbon professional, tant a nivell de conceptes i procediments com a nivell de capacitats clau, 
per tal de garantir la seva incorporació dins del món laboral. Per això, la nostra metodologia de treball 
és molt dinàmica i pràctica . 

 
Suport informàtic en el cicle: La major part dels mòduls, a part dels continguts teòrics i pràctics es 
treballen amb suport informàtic. A banda dels continguts treballats en les 132 hores del mòdul 
d’ofimàtica i procés de la informació, també s’imparteixen com a complement dels continguts de cada 
assignatura, l’aplicació de diferents programes de gestió empresarial com: Contaplus , Nòminaplus , 
Facturaplus , etc.Dins de les matèries de comptabilitat i fiscalitat , es fan simulacions de 
declaracions i liquidacions dels diferents impostos, IRPF, IVA, IS, etc. mitjançat suport informàtic amb 
la utilització de programes de gestió de l’AEAT . 

 

A Educem II oferim l’especialització en comerç internacional  per tal que l’alumnat estigui preparat 
per donar resposta a les necessitats de les empreses actuals.En el mòdul 1 de Comunicació i atenció 
al clients hem incorporat un temari de màrqueting i publicitat  tractat a partir de l’anàlisi i 
desenvolupament de casos pràcticsreals.En el mòdul 10 de Gestió logística i comercial es 
tractencasos reals sobre la traçabilitatdelsproductes i es veul’optimització de la cadena logística  des 
d’una perspectiva internacional, ampliada i enfocada ambtècniques de comerç exterior.  

 
Així mateix, les necessitats d'un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la 
llenguaanglesa  esdevingui fonamental en la inserció laboral de l'alumnat dels cicles formatius. Per 
aquest motiu, en aquest cicle dissenyem activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la 
utilització de la llengua anglesa així com el mòdul específic. 

 
Durant el segon curs del cicle es realitza un projecte empresarial pràctic  basat en la creació d’una 
empresa, en el qual es desenvolupa el procés de constitució i es demostra tant la seva viabilitat 
comercial com financera a partir d’un pla de viabilitat. 

Horari: Les classes s’imparteixen en horari de tarda, de dilluns a dijous de 15.00 a 21.00 h i 
divendres de 15.00 a 18.00 h. Aquest horari permet compatibilitzar estudis i feina, situació habitual en 
el nostre alumnat. 

Sortides i Activitats : En el cicle es realitzen diverses sortides i activitats a institucions, empreses 
(KH Lloreda, Codorniu, Grupo DAMM,...) fires sectorials d’interès i seminaris i xerrades de temes 
diversos de caire econòmic per completar l’oferta formativa i donar una visió més propera i actual de 
la realitat empresarial. 
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ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
 
Amb titulació: 

• Batxillerat o equivalent. 
• Títol d'FP2. 
• Tenir qualsevol titulació universitària. 
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 
• Tenir el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior. 
• Tenir el títol de tècnic de grau mitjà de la mateixa opció (veure annex). 
 

 
Sense titulació: 

• Curs Específic d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CAS) 
• Preparació a la prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (PPAS) 

 
Tant el Curs específic d’Accés (CAS) com la Preparació a la prova d’Accés (PPAS) es poden estudiar 
al nostre centre. 

 

 
TITULACIÓ 

 
TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES (2.000 hores)   

 

 
 
PERFIL PROFESSIONAL 
 
Competència general 

 

És competència general d'aquest tècnic organitzar i realitzar l'administració i gestió de personal, les 
operacions econòmico-financeres, i la informació i assessorament a clients o usuaris, tant en l'àmbit 
públic com privat, segons la grandària i l'activitat de l'empresa o organisme, i d'acord amb els 
objectius marcats, les normes internes establertes i la normativa vigent. 
 
Unitats de Competència 

 
• Administrar i gestionar l'aprovisionament d'existències. 
• Administrar i gestionar el finançament, el pressupost i la tresoreria. 
• Administrar i gestionar els recursos humans. 
• Realitzar i analitzar les operacions comptables i fiscals. 
• Realitzar i supervisar operacions d'assessorament, negociació, reclamació i venda de productes i 

serveis. 
• Administrar i gestionar en l'Administració pública. 
• Informar i assessorar sobre productes o serveis financers i d'assegurances. 
• Realitzar les gestions d'un servei d'auditoria. 
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MÒDULS  DEL CICLE FORMATIU D’ADMINISTRACIÓ I FINANC ES 
 
1r curs 

 
Mòdul 2  Gestió de la documentació jurídica i empresarial 

 
  99 hores 

Mòdul 3 Procés integral de l’activitat comercial 
 

182 hores 

Mòdul 4 Recursos Humans i responsabilitat social corporativa 
 

  66 hores 

Mòdul 5 Ofimàtica i procés de la informació 
 

132 hores 

Mòdul 6 Anglès 
 

  66 hores 

Mòdul 8 Gestió Financera 
 

165 hores 

Mòdul 10 Gestió logística i comercial   99 hores 
 

2n curs 
 

Mòdul 1  Comunicació i atenció al client 
 

132 hores 

Mòdul 2  Gestió de la documentació jurídica i empresarial 
 

  33 hores 

Mòdul 3 Procés integral de l’activitat comercial 
 

  82 hores 

Mòdul 6 Anglès 
 

  66 hores 

Mòdul 7 Gestió de recursos humans 
 

  99 hores 

Mòdul 9 Comptabilitat i fiscalitat 
 

198 hores 

Mòdul 11 Simulació empresarial 
 

  99 hores 

Mòdul 12 Formació i Orientació Laboral 
 

  99 hores 

Mòdul 13 Projecte 
 

  33 hores 

Mòdul 14 Formació en centres de treball (FCT) 350 hores 
   
Total cicle:         2.000 hores 
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SORTIDES PROFESSIONALS 

 
Aquest professional exerceix fonamentalment les funcions  i/o subfuncions següents: 
 

• Administració i finances. 
• Personal i recursos humans. 
• Aprovisionament. 
• Comercialització. 

 
Principals ocupacions i llocs de treball: 

 
• Administratiu d'oficina o de despatx professional. 
• Administratiu comercial. 
• Administratiu de gestió i de personal. 
• Comptable. 
• Administratiu de banca i d'institucions financeres. 
• Responsable de tresoreria. 
• Responsable de sistemes de pagament. 
• Administratiu de l'Administració pública. 
• Tècnic en gestió de cobraments. 
• Auxiliar d'auditoria. 
• Agent comercial d'assegurances, de bancs i d'institucions financeres. 

 
 
 
FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL 
 
La formació Dual té com a objectiu millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal 
dels estudiants que inicien la seva professionalització alternant la formació en un centre formatiu i 
l’activitat en una empresa.L'alumnat rep part de la formació en el centre de formació professional. 
L'altra part l'obté mitjançant les activitats formatives i productives en l'empresa.  
L'estada a l'empresa es divideix en dues fases. En la primera, l'alumne s'hi incorpora per realitzar 
pràctiques i adaptar-se al funcionament de l'empresa. En finalitzar aquest període, s'inicia l'estada en 
modalitat de contracte o de beca amb remuneració ec onòmica , atenent als criteris d'accés 
prèviament acordats entre l'empresa i el centre de formació. 
Per a l’alumnat suposa compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un 
contracte o beca; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; 
adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat. 
Aquesta formació que es fa a l’empresa  té reconeixement acadèmic  i per la seva avaluació hi 
haurà una corresponsabilitat entre l’empresa i el centre educatiu. 
Durant el primer curs, el centre seleccionarà l’alumnat que participarà en l’FP Dual atenent els criteris 
d’assoliment acadèmic, competencial i actitudinal. 
 
 
CARTA ERAMUS UNIVERSITÀRIA 
 
El centre Educem II ha aconseguit la Carta Erasmus Universitària, que té com a finalitat que l’alumnat 
de cicles formatius de grau superior pugui realitzar pràctiques en una empresa o organització d’un 
altre país europeu.  
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Aquesta estada en un país estranger permetrà a l’alumne/a adaptar-se a les exigències del mercat 
laboral a nivell europeu, adquirirà aptituds específiques, experiència laboral i millorarà la comprensió 
de l’entorn econòmic i social del país en qüestió.  
Podran participar els estudiants dels cicles formatius de grau superior que el Claustre de professorat 
hagi valorat positivament pels seus resultats acadèmics i per la seva actitud. L’estada té un període 
mínim de 2 mesos. 
Per a més informació consulteu:http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html 
 
 
ESTUDIS UNIVERSITARIS EN  FINALITZAR EL CICLE 
 
L’alumnat pot accedir aqualsevol estudi universitari  oficial de grau amb la nota de tall requerida per 
la Universitat escollida. Per tal de millorar la seva nota d’accés pot presentar-se a una o dues 
assignatures de modalitat de batxillerat. 
 

 
COL·LABORACIÓ D’EMPRESES 
 

A continuació, adjuntem una mostra d’empreses que han acollit al nostre alumnat aquest curs per tal 
que realitzessin la formació en centres de treball: 
 
 
NOM EMPRESA POBLACIÓ  
 
AJUNTAMENT DE CARDEDEU 
AUDENSFOOD SA 
BOIL FERNANDEZ GELI Advocats SL 
BOSCH 
CYGYC SA 
ESPAI D’ASSESSORAMENT FUSTER 
FONDESE SL – NH CIUTAT  

 
Cardedeu 
Granollers 
Granollers 
Lliçà d’Amunt 
Les Franqueses del Vallès 
Granollers 
Granollers 

EUTRASA – CONCESSIONARI PEUGEOT Les Franqueses del Vallès 
FRAIKIN LLOGUER DE VEHICLES Granollers 
FREUDENBERG IBERICA, SA 
HOSPITAL DE SANT CELONI 
INSTRONIC 2000, SL 

Parets del Vallès 
Sant Celoni 
Granollers 

LAMIGRAF L’Ametlla del Vallès 
PER-PACK, SL Les Franqueses del Vallès 
RESET WORLD SL Granollers 
SAMAT ESPAÑA TRANSPORTES QUÍMICOS Canovelles 
SUNBOX DISTRIBUTION SL 
VIVACE LOGÍSTICA SA 

Granollers 
Granollers 
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