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Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Gestió Administrativa
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de la Família Professional d’Administració.

Equipaments
Cadascuna de les nostres aules està
especialment equipada amb el material
adequat per al desenvolupament de les
classes, la qual cosa permet que l’alumne
disposi del material tècnic necessari per a
la realització de les diverses pràctiques.

Aquest cicle formatiu té una durada de
1650 hores lectives i 350 hores de pràctiques en empreses.

Totes i cadascuna de les aules informàtiques disposen d’un ordinador per a cadascun dels llocs de treball, amb les característiques tècniques adequades, per cobrir les
necessitats de programari que requereixen les matèries impartides.

Estudis

L’alumne en tot moment treballa en un entorn altament professional, utilitzant tot el
suport tècnic i didàctic necessari per convertir-se en un expert en el seu camp.

Durada: 2.000 h
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Comunicació empresarial i atenció al client
Operacions administratives de compravenda
Empresa i Administració
Tractament Informàtic de la informació
Tècnica comptable
Tractament de la documentació Comptable
Operacions administratives de Recursos Humans
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
Anglès
Formació i orientació laboral
Empresa a l’aula
Formació en centres de treball

La familia d'Administració i Gestió disposa d'una oficina on es treballa en una
empresa simulada.

Pràctiques en empreses
L’Institut El Palau col·labora activament amb nombroses empreses del sector, on els

alumnes realitzen el crèdit de FCT (Formació en Centres de Treball).

El centre disposa d'una borsa de treball on colsultar les ofertes de les empreses.

Accés als Cicles Formatius de Grau Superior

Sortides Professionals

En acabar el cicle formatiu de grau mitjà, l'alumne pot continuar estudiant amb
accés directe a qualsevol cicle formatiu de grau superior, com per a exemple:

• Auxiliar administratiu en l’empresa privada
• Auxiliar administratiu en l’administració
pública
• Empleat de banca
• Empleat de companyia d’assegurances.
• Gestor de cobraments i pagaments
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Administració
Comerç i màrqueting
Hoteleria i turisme
Informàtica
Serveis socioculturals i a la comunitat

