


ORGANITZAR I EXECUTAR LES 

OPERACIONS DE GESTIÓ I 

ADMINISTRACIÓ EN ELS PROCESSOS 

COMERCIALS, LABORALS, 

COMPTABLES, FISCALS I FINANCERS 

D’UNA EMPRESA PÚBLICA O PRIVADA.





RELACIÓ 

INTERPERSONAL

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

TREBALL EN EQUIP



RESPONSABILITATS

RESOLUCIÓ 

DE PROBLEMES



AUTONOMIA

INNOVACIÓ





Comunicació i atenció al client

Gestió de la documentació empresarial

Procés integral de l’activitat comercial

QUÈ ESTUDIARÀS?



Recursos humans i responsabilitat social 
corporativa

Ofimàtica i procés de la informació

Anglès

QUÈ ESTUDIARÀS?



Gestió de recursos humans

Gestió financera

Comptabilitat i fiscalitat

QUÈ ESTUDIARÀS?



Gestió logística i comercial

Simulació empresarial

Formació i orientació laboral

QUÈ ESTUDIARÀS?



Projecte d’administració i finances

Formació en centres de treball

QUÈ ESTUDIARÀS?





Treballar
com a 
tècnic

Continuar 
estudiant

I desprès

què?



Un altre
cicle 

superior

Universitat

I desprès

què?





Administratiu 
d’oficina

Administratiu 
comercial

Administratiu 
financer comptable

.



Administratiu de banc 
i assegurances 

Administratiu de 
l’Administració pública

Administratiu de 
recursos humans



Administratiu 
d'assessories 

jurídiques

Tècnic en gestió de 
cobrament 

Responsable 
d’atenció al 

client.





Elaborar  i  tramitar documents i 

comunicacions



Realitzar la gestió comptable i fiscal de 

l’empresa i supervisar la gestió de tresoreria



Ajustant-se a la normativa vigent i als 

protocols establerts a les empreses



Gestionar els processos de tramitació

administrativa empresarial



Atendre als clients/usuaris

en l’àmbit administratiu i comercial 



Elaborar documents i comunicacions en llengua

anglesa



Utilitzar aplicacions i equips informàtics, en 

l’ àmbit de les tasques administratives



ESQUEMA D'ACCÉS A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Estudis universitaris

Cicles formatius de Grau Superior

Curs o prova 

d'accés Batxillerat

Cicles formatius de Grau Mitjà

Curs

O

Prova d'accés

Educació Secundaria Obligatòria







Col·laboració de l’institut amb 

empreses que ajudaran a 

l’alumne a accedir a un lloc de 

treball

Equip de planificació i 

seguiment de la 

formació dels alumnes 

en Centres de Treball

FCT – FP DUAL

Borsa de treball i ocupació

.



Avantatges Desavantatges

Et dona més accés al món laboral Estancament educatiu

Menys anys d’estudi Pràctiques obligatòries

Formació continua Menys anys, menys coneixements

Preparació per al món laboral No pots accedir al màster  

Avantatges i desavantatges d’estudiar FP envers de la Universitat 



Avantatges +  Avantatges

Professors especialistes Institut petit

Horari de tarda Tractament personalitzat

Continuïtat cicle mitjà i cicle superior FP DUAL

Experiència al món laboral És a Caldes de Montbui  

Avantatges i + avantatges d’estudiar FP al Institut Manolo Hugué



ENS VEIEM AVIAT!


