
CICLE FORMATIU DE GRAU 
SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ 

I FINANCES 

  Àmbit professional i de treball   
 

En tot tipus d’empreses privades. 

Bancs privats i públics. 

Caixes d’estalvi. 

Corporacions i institucions de crèdit i financeres. 

Assegurances. 

Altres serveis financers prestats a les empreses. 

Assessoria jurídica, fiscal i gestories. 

Servei d’auditoria comptable, economia i 

financera. 

Administració pública. 
 

 

  Accés als estudis universitaris   
 
 

Capacita  l’alumne per a organitzar i realitzar 

l’administració i gestió de personal, de les 

operacions econòmiques i financeres, i de la 

informació i l’assessorament a clients o usuaris, 

tant en l’àmbit públic com privat, segons 

l ’activitat   de  l ’empresa  i  organisme.  
 
 

Es tracta d’un cicle de grau superior de 2.000 

hores de durada (dos cursos acadèmics): 1.650 

hores de formació en el centre docent i 350 

hores de formació en centres de treball. 

 

  Sortides professionals   
 
 

· Administratiu d’oficina o despatx 

professional. 

· Administratiu comercial. 

· Administratiu de gestió i de 

personal. 

· Comptable de banca i institucions 

financeres. 

· Responsable de tresoreria. 

· Responsable de mitjans de 

pagament. 

· Tècnic en gestió de cobraments. 

· Responsable de mitjans de 

l’Administració pública. 

· Auxiliar d’auditoria. 

· Agent comercial d’assegurances, de bancs 

i institucions financeres. 

· Gestors administratius. 

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic 

superior o tècnica superior, que permet 

accedir a qualsevol estudi universitari oficial 

de grau. Les persones que s'han graduat en 

un cicle formatiu de grau superior poden 

obtenir la convalidació de crèdits universitaris 

ECTS. 
 

  Què estudiaràs   
 

 Gestió de la Documentació Jurídica i 

Empresarial (132 hores) 

 Recursos Humans i Responsabilitat Social 

Corporativa (66 hores) 

 Ofimàtica i Procés de la Informació (132 

hores) Procés Integral de l'Activitat Comercial 

(264 hores) 

 Comunicació i Atenció al Client (132 hores) 

 Anglès (132 hores) 

 Gestió de Recursos Humans (99 hores) 

 Gestió Financera (165 hores) 

 Comptabilitat i Fiscalitat (198 hores) 

 Gestió Logística i Comercial (99 hores) 

 Simulació Empresarial (99 hores) 

 Projecte d'Administració i Finances (33 hores) 

 Formació i Orientació Laboral (99 hores) 

Formació en Centres de Treball (350 hores) 


