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Aquest cicle aporta els coneixements necessaris per exercir 
tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, 
comercial, fi nancer i fi scal, així com d’atenció al client/usuari, 
en empreses públiques o privades.

COMPETÈNCIES
En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

• Tramitar documents o comunicacions internes o externes en 
els circuits d’informació de l’empresa

• Elaborar documents i comunicacions a partir d’ordres rebudes 
o informació obtinguda

• Classifi car, registrar i arxivar comunicacions i documents 
segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts a 
l’empresa

• Registrar comptablement la documentació de suport corres-
ponent a l’operativa de l’empresa en condicions de seguretat i 
qualitat

• Realitzar gestions administratives de tresoreria, seguint les 
normes i protocols establerts per la gerència per tal de man-
tenir la liquiditat de l’organització

• Efectuar les gestions administratives de les àrees de selecció 
i formació dels recursos humans de l’empresa, ajustant-se a la 
normativa vigent i a la política empresarial, sota la supervisió 
del responsable superior del departament

• Donar suport administratiu en l’àrea de gestió laboral de l’em-
presa ajustant-se a la normativa vigent i sota la supervisió del 
responsable superior del departament

• Realitzar les gestions administratives de l’activitat comercial 
registrant la documentació de suport corresponent a determi-
nades obligacions fi scals que se’n deriven 

• Exercir les activitats d’atenció al client/usuari en l’àmbit admi-
nistratiu i comercial assegurant els nivells de qualitat establerts 
i tenint en compte la imatge de l’empresa/institució

SORTIDES PROFESSIONALS/ÀREES DE TREBALL
Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els se-
güents àmbits:

• Empreses grans, mitjanes o petites, especialment del sector de 
serveis

• Administracions públiques, en tasques d’administració i/o 
d’atenció de ciutadans

PRINCIPALS OCUPACIONS
Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a 
continuació:

• Auxiliar administratiu/iva
• Ajudant d’ofi cina
• Auxiliar administratiu/iva de cobraments i pagaments
• Administratiu/iva comercial
• Auxiliar administratiu/iva de gestió de personal
• Auxiliar administratiu/iva de les administracions públiques
• Recepcionista
• Empleat/ada d’atenció al client
• Empleat/ada de tresoreria
• Empleat/ada en mitjans de pagament

MÒDULS PROFESSIONALS
 1. Comunicació empresarial i atenció al client 
 2. Operacions administratives de compravenda 
 3. Operacions administratives de recursos humans 
 4. Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 
 5. Tècnica comptable 
 6. Tractament de la documentació comptable 
 7. Tractament informàtic de la informació
 8. Operacions administratives de suport 
 9. Anglès 
 10. Empresa i Administració 
 11. Empresa a l’aula 
 12. Formació i orientació laboral 
 13. Formació en centres de treball 
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