
Sabies que... 

Totes les empreses  

de qualsevol sector econòmic 
necessiten un administratiu.  



Totes les empreses de qualsevol sector, necessiten professionals capaços de 
gestionar l'àrea d'administració. En concret per: 

• Analitzar i tramitar documentació/comunicacions que s'utilitzen a l'empresa 

• Interpretar normativa i metodologia comptables, amb introducció 
d'assentaments, de manera manual i amb suport informàtic 

• Reconèixer la normativa laboral aplicable, i saber gestionar administrativament el 
departament de recursos humans, a més de la selecció i formació dels 
treballadors. 

• Seleccionar dades i complimentar documents derivats de l'àrea comercial, 
aplicant la normativa vigent. 

• Reconèixer les principals aplicacions informàtiques de gestió per poder aplicar-les 
al desenvolupar les tasques administratives. 

 

PER QUÈ ESTUDIAR EL CFGM  
DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA? 

 



DURADA 

 

El cicle té una durada de 2.000 hores distribuïdes 
en dos anys acadèmics:  

 1r 1000 hores lectives de 8:00 a 14:30h. 

 2n 650 hores lectives de 8:00 a 12:30h i 350 
hores de formació en Centres de Treball, en 
empreses del lloc de residència de l’alumne/a, a 
les tardes. 

 



COMPETÈNCIES PROFESSIONALS  
 

Les competències i realitzacions professionals més rellevants que ha de 
manifestar el tècnic/a són: 

 Realitzar processos de comunicació interns i externs en l’àmbit de 
l’empresa 

 Seguiment dels procediments administratius interns 

 Tasques d’arxiu i classificació documental  

 Gestió de tresoreria 

 Gestió en les àrees de selecció i formació del recursos humans 

 Gestió administrativa a l’activitat comercial i elaboració de 
documentació de caràcter fiscal 

 Activitats de caràcter comercial i atenció al client 

 



SORTIDES PROFESSIONALS 
 

 Auxiliar administratiu/iva  

 Ajudant d’oficina  

 Auxiliar administratiu/iva de cobraments i pagaments  

 Administratiu/iva comercial  

 Auxiliar administratiu/iva de gestió de personal  

 Auxiliar administratiu/iva per les administracions públiques  

 Recepcionista  

 Empleat/ada d’atenció al client  

 Empleat/ada de tresoreria  

 Empleat/ada en mitjans de pagament  
 



Mòduls 1r curs 
 

 Comunicació empresarial i atenció al client 

 Operacions administratives de compravenda 

 Operacions administratives de recursos humans 

 Tractament informàtic de la informació  

 Tècnica comptable 

 Anglès 

 Empresa i administració 

 Formació i orientació laboral 

 



 
 

Mòduls 2n curs 

  
 

 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria  

 Tractament de la documentació comptable  

 Comunicació empresarial i atenció al client 

 Operacions administratives de suport  

 Tractament informàtic de la informació  

 Empresa a l'aula  

 Formació en centres de treball 



Contacte 

Institut Els Tres Turons 
Passatge dels Tres Turons, 1 

08350 Arenys de Mar 

93 795 96 03 

a8035155@xtec.cat 

www.elstresturons.cat 

 

mailto:a8035155@xtec.cat


OPERACIONS ADMINISTRATIVES  
DE COMPRA-VENDA 



TÈCNICA COMPTABLE 



 

 

ANGLÈS 



FORMACIÓ I ORIENTACIÓ 
LABORAL 



OPERACIONS  
ADMINISTRATIVES  

DE RECURSOS HUMANS 



OPERACIONS AUXILIARS  
DE GESTIÓ DE TRESORERIA 



EMPRESA I 
ADMINISTRACIÓ 



TRACTAMENT INFORMÀTIC  
DE LA INFORMACIÓ  

 



FORMACIÓ I ORIENTACIÓ 
LABORAL 



  EMPRESA A L’AULA 



  FORMACIÓ EN CENTRES 
DE TREBALL (FCT) 


