
INSTITUT ELS TRES  TURONS

CICLES FORMATIUS DE GRAU 
MITJÀ

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Horari matí (8:00–14:30)
Només assignatures de 
l’especialitat.
Dos cursos escolars.
Pràctiques en empreses.
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Com accedir als cicles formatius?
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Que són els Cicles?

Són ensenyaments professionals que capaciten per

●  L’exercici qualificat d’una professió mitjançant l’obtenció d’una titulació de 
Tècnic.

●  I permeten la continuïtat en el sistema educatiu fins a arribar a estudis 
universitaris
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Accés als cicles formatius Grau Mitjà:

Als cicles formatius sempre s’ordenen les inscripcions per ordre de Nota

●  60% de places per l’alumnat amb el títol d’ESO: 
Els alumnes que en el moment de la preinscripció estan cursant 4t. ESO, entraran amb 
la mitjana dels tres primers cursos de la ESO
Els alumnes que tenen el títol d’ESO, entraran amb la nota mitjana de tots els cursos

●  20% de places per alumnes amb Prova d’accés: 
 Proves accés grau mitja

●  20% de places per alumnes amb PQPI

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/
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Currículum dels Cicles Formatius:

Cada cicle formatiu engloba:

Hores lectives destinades a la formació a l’Institut que es divideixen en 
MÒDULS i UNITATS FORMATIVES  de caràcter teòrico-pràctic i de durada 
variable.

Hores de formació pràctica en centres de treball (FCT) que es realitzaran en 
empreses del sector d’activitat del cicle.

El contingut de tots els mòduls està relacionat amb la titulació.
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Cada Unitat Formativa és certificable.
La qualificació final del cicle serà la mitjana ponderada de totes les UF
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Quins Cicles puc estudiar?
Famílies professionals

● Imatge i so
● Imatge personal
● Indústries alimentàries
● Indústries extractives
● Informàtica i comunicacions
● Instal·lació  manteniment
● Maritimopesquera
● Química
● Sanitat
● Seguretat i medi ambient
● Serveis socioculturals i a la comunitat
● Tèxtil, confecció i pell
● Transport i manteniment de vehicles

● Activitats físiques i 
esportives

● Administració i gestió
● Agrària
● Arts gràfiques
● Comerç i màrqueting
● Edificació i obra civil
● Electricitat i electrònica
● Energia i aigua
● Fabricació mecànica
● Fusta, moble i suro
● Hoteleria i turisme 
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Al nostre Institut pots estudiar el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Durada: 2 cursos acadèmics
1650 hores a l’Institut
350 hores de pràctiques a l’Empresa

Horari:
1r. Curs: de 8.00 a 14.30 hores
2n. Curs: de 8.00 a 12.30 hores i les 350 hores a la tarda
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Títol obtingut:

                            Tècnic en Gestió Administrativa

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

✔ Auxiliar administratiu o administrativa

✔ ajudant o ajudanta d'oficina;
✔ auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments, de gestió de personal;
✔ administratiu o administrativa comercial;
✔ auxiliar administratiu o administrativa de les administracions públiques;
✔ recepcionista;
✔ empleat o empleada d'atenció al públic;
✔ empleat o empleada de tresoreria, i
✔ empleat o empleada en mitjans de pagament.
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Amb aquest títol de grau mitjà tindràs accés als Cicles Formatius de grau 
superior de les famílies següents:

✔  Administració i gestió.
✔  Comerç i màrqueting.
✔  Hoteleria i turisme.
✔  Informàtica i comunicacions.
✔  Serveis socioculturals i a la comunitat.
✔  Seguretat i medi ambient
✔  CFGS prevenció de riscos professionals.
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Quins Mòduls estudiaràs:

1r. CURS:

• Comunicació empresarial i atenció al client (99 hores)
• Operacions administratives de compravenda (165 hores)
• Empresa i Administració (165 hores)
• Tractament informàtic de la informació (66 hores)
• Operacions administratives de recursos humans (99 hores)
• Tècnica comptable (165 hores)
• Anglès (99 hores)
• Formació i orientació laboral (99 hores)
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2n. CURS:

• Comunicació empresarial i atenció al client (66 hores)
• Tractament informàtic de la informació (165 hores)
• Tractament de la documentació comptable (132 hores)
• Operacions administratives de suport (66 hores)
• Empresa a l'aula (132 hores)
• Operacions auxiliars de gestió de tresoreria (132 hores)
• Formació en centres de treball (350 hores)
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HAIG DE MATRICULAR-ME AL CICLE D’ADMINISTRACIÓ????

★ NO TINC CLAR DE FER ESTUDIS 
SUPERIORS

★ VULL COMENÇAR A TREBALLAR AVIAT!

★ TREBALLAR EN UN DESPATX EM 
SEMBLA INTERESSANT.

★ ESTIC DISPOSAT A TREBALLAR DE 
VALENT

★ TINC CLAR QUE ELS ESTUDIS 
D’ADMINISTRACIÓ NO SÓN 
MANIPULATIUS, FARÉ 
IDIOMES,CARTES,MATEMÀTIQUES,...
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Dates de preinscripció i matrícula:

Preinscripció: La preinscripció escolar al grau mitjà de formació professional
Presentació de sol·licituds: de l'11 al 17 de maig de 2021

Matrícula: juliol de 2021.

                       Informació a la pàgina web de la Generalitat

Un alumne pot fer la preinscripció a més d’un cicle formatiu o centre sempre 
que es presenti una sola sol·licitud al centre de la primera opció.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio-general/
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Documentació identificativa:

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar:

● Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. 

Si l'alumne/a és menor d'edat també s'ha de presentar:

● Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
● Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a)

● Certificat de la qualificació mitjana dels estudis 
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Pàgina web del nostre Centre:

                                  Institut Tres Turons – Arenys de Mar

http://agora.xtec.cat/inselstresturons/

