Treballaràs de:

Quan acabis el cicle hauràs de ser capaç
d’organitzar, administrar, gestionar i
controlar una petita empresa. Podràs
exercir l’activitat de tècnic en el marc
d’una empresa gran, mitjana o petita
d’àmbit privat i en organismes públics.

Com hi pots accedir:
- Amb el títol de batxillerat o equivalents
- Superant la prova d’accés als CFGS
- Des d’un CFGM

Desprès podràs:
- Accedir a un treball de tècnic/a superior
- Cursar un altre cicle de grau superior
- Accedir a la universitat:
▪
a la branca d’arts i humanitats
▪
a la branca de ciències socials i
jurídica

Que estudiaràs:
- Comunicació i atenció al client
- Gestió de la documentació
jurídica i empresarial.
- Procés integral de l’activitat comercial.
- Recursos humans i responsabilitat
social corporativa.
- Ofimàtica i procés de la informació.
- Anglès.
- Gestió de Recursos humans.
- Gestió Financera.
- Comptabilitat i fiscalitat
- Gestió logística i comercial.
- Simulació empresarial.
- Formació i orientació laboral
- Projecte d’administració i finances.
- Formació en centres de treball

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR
ADMINISTRACIÓ I
FINANCES

Durada:
2000 hores, com a mínim 2 cursos
acadèmics.
▪
▪

1.650 hores en el centre
350 hores en el centre de treball - FCT

HORARI DE TARDA:
1r curs: de dilluns a divendres
2n curs: de dilluns a dijous

Av. Salvador Espriu, s/n
17430 Santa Coloma de Farners
 972 84 21 05
http//www.iessantacolomadefarners.cat
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
http://queestudiar.gencat.cat/ca/

Pràctiques a l’empresa:
Són pràctiques formatives no
laborals
que
realitzaràs
en
empreses situades a l’entorn del
teu poble, mitjançant un acord de
col·laboració que subscrivim amb
l’empresa.
Que comporten:
. Coneixement del món laboral i de
l’empresa
. Possibilitat d’estar en contacte
amb la tecnologia més avançada
. Capacitació per a la teva
incorporació al món laboral
. Obtenció d’una formació pràctica

Projecte empresarial :

Simulació d’empreses:
Gestionem una empresa simulada:

Els alumnes, repartits en grups,
hauran
d’escollir
un
projecte
d’empresa amb la finalitat de definir
la seva estructura, quantificar la
inversió inicial i valorar-ne la viabilitat
El mòdul s’impartirà durant el primer
trimestre i l’horari serà de quatre
hores setmanals.

Com s’estructura?
S’organitza en les fases següents:
Escollir la idea del negoci
Analitzar l’entorn
Definir l’activitat empresarial
Definir l’organització funcional
Calcular la viabilitat del projecte
Exposar el projecte

Fabriquem i venem les galetes de
l’empresa Galetes Pelegrí, actuant en un
mercat virtual format per instituts de
arreu d’Espanya i per altres empreses
simulades.
Amb les vostres decisions haureu de
procurar deixar l’empresa en una
situació millor que quan l’agafeu.
Haureu de gestionar:
Compres i vendes

Producció i emmagatzematge
Comptabilitat i fiscalitat
Tresoreria
Recursos Humans

