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Institut de Badia del Vallès
QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

GRAU MITJÀ

Reconeixem la teva experiència laboral

GESTIÓ
ADMINISTRATIVA

SORTIDES PROFESSIONALS

Títol: Tècnic en gestió administrativa 

Auxiliar administratiu

Auxiliar comptable

Auxiliar de tresoreria

Auxiliar de documentació i arxiu

3 Aules–Simulació Empresa

Aula audio-visual

Aula d’idiomes

Aula de comferències

Aula d’ofimàtica

Biblioteca

EQUIPAMENTS

amb tren rodalies C4.

amb bus.

Parking gratuït a l’institut.

Modalitat semipresencial.

Servei d’Assesorament i REconeixement 
(SARE).

Formació Alternança-Dual.

SERVEIS

COM ARRIBAR



2 cursos acadèmics: 1r curs matí i 2n 

curs tarda.

1650 h a l’Institut de Badia del Vallès.

350 h pràctiques en centres de treball.

PROGRAMA

COMPETÈNCIA GENERAL

DURADA

DE QUÈ POTS TREBALLAR?

La competència general del títol consisteix 

en activitat de suport administratiu en 

l’àmbit laboral, comptable, comercial, 

financer i fiscal, així com d’atenció al client 

tant en empreses privades com públiques 

aplicant la normativa vigent i protocols 

de qualitat, assegurant la satisfacció del 

client i actuant segons les normes de 

prevenció de riscos laborals i de protecció 

ambiental.

Comunicació empresarial i atenció al client.

Operacions administratives

de compravenda.

Operacions administratives

de recursos humans.

Operacions auxiliars de gestió

de tresoreria.

Técnica comptable.

Tractament de documentació comptable.

Tractament informàtic.

Operacions administratives de suport.

Anglès/Empresa i Administració.

Empresa a l’aula.

Formació i orientació laboral.

Formació en centres de treball.

Graduat ESO.

Títol FP1 o BUP.

Sense titulació a través de la prova 

d’accés a cicles de grau mitjà.

ACCÉS

Recepcionar i processar les comunicacions 

internes i externes. (22097511 nivell 2)

Realitzar les gestions administratives 

del procés comercial. (2097611 nivell 2)

Introduir dades i textos en terminals 

informàtics en condicions de seguretat, 

qualitat i eficiència. (2097311 nivell 1)

Gestionar l’arxiu convencional/informàtic. 

(2097811 nivell 2)

Comunicar-se en una llegua estrangera 

amb un nivell d’usuari independent, en 

les activitats de gestió administrativa en 

relació amb el client. (2097711 nivell2)

Gestió de informació i documentació 

utilitzant aplicacions ofimàtiques. 

(2023311 nivell 2)

Realitzar les gestions administratives

de tresoreria. (2097911 nivell 2)

Efectuar les activitats de suport 

administratiu de recursos humans. 

(2098011 nivell 2)

Realitzar registres comptables.

(2098111 nivell 2)

Introduir dades i textos en terminals 

informàtics en condicions de seguretat, 

qualitat i eficiència. (2097311 nivell 2)


