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1. INFORMACIÓ GENERAL
1.1.

L’INSTITUT

L'Institut Eduard Fontserè es troba al barri de les Planes, al costat dels coneguts com a blocs de
La Florida de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Va néixer com a centre d'educació infantil i
primària donat que l'escola que hi ha just al costat, CEIP Joaquim Ruyra, no podia assumir
l'alumnat fruit del considerable increment de la natalitat durant els anys seixanta i principis dels
setanta i la immigració. L'any 1988 es va transformar en Extensió de Batxillerat, mentrestant
acabaven les darreres promocions d'EGB.
L'any 1993 es va transformar en Institut de Formació Professional on s'impartia només
l'especialitat Administrativa i Comercial (l'antiga formació professional FP1 i FP2). L'any 1996
varen començar els primers alumnes de la LOGSE (1r d'ESO).
Actualment conviuen a l'institut tres tipus d'estudis: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Pel que fa a la formació professional s’assignen a l’institut dos cicles formatius de la família
professional d'Administració i Gestió:
•
•

Cicle formatiu de grau mitjà: Gestió Administrativa (dos cursos acadèmics).
Cicle formatiu de grau superior: Administració i Finances i finances (dos cursos
acadèmics).
El nostre institut està immers en un ventall de projectes que tenen com a objectiu millorar
l'aprenentatge del nostre alumnat així com interactuar dins de la nostra ciutat.
En són propis dels cicles formatius:
•

Projecte SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives): Destinat al cicle formatiu
de grau mitjà. Formem part d'aquest programa en el que participen més de 5.000 empreses
en més de 40 països (250 centres l’apliquen en l’estat espanyol).
Participem en el Programa SEFED mitjançant l’empresa PACK FICTION, SAS, comercialitzant
i distribuint els nostres productes d’empaquetatge amb empreses nacionals i internacionals.
L’empresa PACK FICTION, SAS està equipada amb mobiliari d’oficina i equips informàtics que
reprodueixen l’entorn de treball de l’empresa.

1.2.

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

La formació professional reglada està en un procés de canvi com a conseqüència de l'aplicació:
•
•
•
4

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE). (BOE núm. 106, de 4.5.2006)
Llei 12/2009, de 10 de juliol , d’educació ( DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)
Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre , per a la millora de la qualitat educativa
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•

(BOE. Núm. 295, de 10.12.2013)
Llei 10/2015, del 19 de juny, de Formació i qualificació professional. (DOGC. Núm. 6899,
de 25.6.2015.

En aquest moment en els dos cicles formatius que tenim a l'institut és d'aplicació la LOE, tant a
primer curs com a segon i són:
Cicles Formatius de Grau Mitjà:
Gestió Administrativa. 2000 hores. ( Decret 159/2015, de 14 de juliol)
Cicles Formatius de Grau Superior
Administració i Finances. 2000 hores. ( Ordre ENS 48/2017, de 28 de març)

1.3.

CÀRRECS

• Equip directiu
Càrrec
Director
Cap d’estudis
Coordinadora pedagògica
Secretària

Nom
Josep Maria Almacellas
Consol Correal
Pepa Canals
Eva Font

• Altres càrrecs de coordinació
Càrrec
Cap del departament de Formació Professional
Coordinació FCT

Nom
Lumi Martin
Toni Rivero

• Tutors dels cicles formatius
Cicle
Gestió administrativa 1r curs
Gestió administrativa 2n curs
Administració i finances 1r curs
Administració i finances 2n curs

1.4.
•

Nom del tutor/a
Miquel Climent
Àngels Domènech
Ferran Julve
Toni Rivero

INFORMACIÓ DERIVADA DE LA NORMATIVA GENERAL O DEL
CENTRE

Assistència a classe

L'assistència dels alumnes és obligatòria en totes les hores presencials de les unitats formatives,
incloses les hores de presència en els centres de treball on es cursa l'FCT i les sortides i activitats

CICLES FORMATIUS
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que es realitzin fora del centre que corresponguin a les UF, a fi de poder avaluar els
aprenentatges de forma continuada.
No obstant això, de manera excepcional, el centre podrà determinar les unitats formatives en
les quals l'assistència no sigui obligatòria per a aquells alumnes que estiguin matriculats en el
segon curs i hagin de repetir algunes unitats formatives de primer curs.
L’assistència a classe és un dret de l’alumne. Possibilita que es puguin fer preguntes, aclarir
continguts conceptuals, practicar procediments, etc. És per tant una condició necessària per la
millora acadèmica dels alumne, per bé que no suficient, doncs tant important com l’assistència
és la seva qualitat: si hom no fa allò que s’ha de fer, és temps perdut.
En cas de manca d'assistència reiterada sense justificació, es perd el dret a l'avaluació
continuada i són d'aplicació les normes que el centre té establertes a l'efecte, d'acord amb
l'article 37 de la Llei 12/2009 (LEC), d'educació, i els articles 24 i 25 del Decret 102/2010,
d'autonomia dels centres educatius, que la desplega.
Són faltes justificades, segons la normativa del centre, les següents:
-Malaltia amb justificant mèdic
-Altres causes que puguin acompanyar certificat o documents oficials.
-Altres causes que l’equip educatiu ho consideri justificat.
•

Protocol faltes d'assistència

Utilitzeu el document general del centre (consergeria), que
heu d’acompanyar amb el document justificant grapat i :

1. Mostrar al professorat afectat perquè en tingui
constància; en la classe corresponent després de la
incorporació. El professorat afectat signarà el
justificant presentat per l’alumnat.
2. Lliurar-lo al tutor en el termini màxim de tres dies
hàbils.
•

6

Pèrdua del dret a l'avaluació continuada
Com a avaluació continuada, s’entén el conjunt d’activitats i/o exercicis que es realitzen dins
les classes i els exàmens que es proposen dins de cada unitat formativa. En cap cas l’alumne
perdrà el dret a l’avaluació en segona convocatòria (que es realitza en juny).
−

El dret a l’avaluació continuada es perdrà a partir del 25% de faltes injustificades
d’assistència o el 50% del total de les faltes d’assistència, tant les justificades com les no
justificades. El còmput es realitzarà per unitat formativa.

−

Davant d’una situació excepcional, l’alumne haurà de presentar el seu cas personal
(malaltia, motius laborals...), per escrit, al tutor. L’equip docent estudiarà aquest cas en
concret i acordarà les mesures a prendre.

GUIA ALUMNAT 2018-2019
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• Conflictes
El professorat és el màxim responsable de tot allò que succeeix a l’aula. L’alumnat ha de
respectar en tot moment l’autoritat del professorat. En cas de discrepància, l’alumnat acceptarà
el criteri del professorat, tot i que podrà exercir el seu dret de reclamació davant del tutor/a del
cicle en primer lloc i de la cap d'estudis finalment . L’alumnat ho és del centre i, per tant, està
sota les Normes d’organització i funcionament d’aquest a tots els efectes.
Protocol sancions greus a postobligatòria
 Quan un professor/a sancioni a un alumne/a de postobligatòria amb una sanció greu G amb
expulsió de classe, ho farà constar en l'aplicatiu amb una breu explicació.
 Aquesta sanció comportarà 1 dia d’expulsió del centre.
 Immediatament el professorat que l’ha sancionat posarà el fet en coneixement de Direcció.
 Si l’alumnat és menor d’edat el professorat que l’ha sancionat ho comunicarà via telefònica
a la família.
 L’alumnat sancionat haurà de baixar a Secretaria després de l’expulsió per recollir la carta
de sanció. En el cas d’alumnes menors d’edat, quan s’incorpori, després del dia de sanció
haurà de retornar la carta signada pels pares o tutors al tutor/a. El tutor/a la guardarà a la
carpeta de tutoria.
•

Retards i comportament entre classe i classe
a) Durant l’hora de classe, no és permès a l’alumnat sortir de l’aula si no és per causa
justificada, i sempre amb permís del professor.
b) La sortida de l’aula abans que soni el timbre corresponent no és permesa. Quan se
celebren els exàmens, si és última hora, podran sortir abans.
c) Entre classe i classe no és permès sortir als passadissos, ni fer soroll ni molestar.
d) L’alumnat que arribi tard a classe cal que en comuniqui el motiu al professorat i, si ho
considera convenient, aquest/a el deixarà entrar i farà constar el retard en l'aplicació
que correspongui. Si no se li accepta la justificació com a vàlida, es considerarà com a
falta d’assistència injustificada.
Cada tres retards de puntualitat no justificades seran considerades una falta
d'assistència, que haurà de ser comunicada als pares per part del tutor en el cas de
menors d'edat.
e) Cal tenir en compte al respecte, que a cap dels nivells, es permetrà l’entrada al centre
als alumnes que arribin més de cinc minuts tard.
f) No es pot menjar ni beure en les aules.
g) No es poden portar gorres a classe ni dintre del recinte escolar.
h) Dintre del recinte escolar estan prohibits els aparells electrònics (mòbils, mp3..). Seran
retirats i lliurats a la Cap d’Estudis; els pares o tutors legals hauran de demanar-los al
centre. El centre no es responsabilitza de la seva subtracció o pèrdua.

2. CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU
En els cicles formatius s’han de distingir dos aspectes: el perfil professional i el currículum.
CICLES FORMATIUS
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El currículum comprèn els objectius generals i els mòduls professionals:
• Els títols de Formació Professional, estan organitzats en Mòduls Professionals (MP).
• Els Mòduls Professionals s’organitzen en unitats més petites anomenades Unitats
Formatives (UF).
La durada dels mòduls professionals i de les unitats formatives de cada cicle formatiu està
publicada pel departament d'Ensenyament.
Alguns mòduls professionals tenen assignades hores de lliure disposició, la finalitat de les quals
és completar el currículum establert i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o a
l’àmbit socioeconòmic del centre. Les hores de lliure disposició s’han d’assignar amb caràcter
general dins del mòdul professional que les conté.

2.1.

OBJECTIUS DEL CURRÍCULUM

1. Analitzar el flux d’informació i la tipologia i finalitat dels documents o comunicacions que
s’utilitzen en l’empresa, per tramitar-los.
2. Analitzar els documents o comunicacions que s’utilitzen en l’empresa, reconeixent la seva
estructura, elements i característiques per elaborar-los.
3. Identificar i seleccionar les expressions en llengua anglesa, pròpies de l’empresa per
elaborar documents i comunicacions.
4. Analitzar les possibilitats de les aplicacions i equips informàtics, relacionant-les amb la seva
ocupació més eficaç en el tractament de la informació per elaborar documents i
comunicacions.
5. Realitzar documents i comunicacions en el format característic i amb les condicions de
qualitat corresponent, aplicant les tècniques de tractament de la informació en la seva
elaboració.
6. Analitzar i elegir els sistemes i tècniques de preservació de comunicacions i documents
adequats a cada cas, aplicant-les de forma manual i informàtica per classificar-los, registrarlos i arxivar-los.
7. Interpretar la normativa i metodologia comptable, analitzant la problemàtica comptable
que es pot donar en una empresa, així com la documentació associada per al seu registre.
8. Introduir assentaments comptables manualment i en aplicacions informàtiques
específiques, seguint la normativa en vigor per registrar comptablement la documentació.
9. Comparar i avaluar els elements que intervenen en la gestió de la tresoreria, els productes
i serveis financers bàsics i els documents relacionats amb els mateixos, comprovant les
necessitats de liquiditat i finançament de l’empresa per realitzar les gestions
administratives relacionades.
10. Efectuar càlculs bàsics de productes i serveis financers, emprant principis i matemàtica
financera elemental per realitzar les gestions administratives de tresoreria.
11. Reconèixer la normativa legal aplicable, les tècniques de gestió associades les funcions del
departament de recursos humans, analitzant la problemàtica laboral que es pot donar en

8
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12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

una empresa i la documentació relacionada per realitzar la gestió administrativa dels
recursos humans.
Identificar i preparar la documentació rellevant així com les actuacions que s’han de
desenvolupar, interpretant la política de l’empresa per efectuar les gestions administratives
de les àrees de selecció i formació del recursos humans.
Emplenar documentació i preparar informes consultant la normativa en vigor i les vies
d’accés (Internet, oficines d’atenció al públic) a l’Administració Pública i emprant, en el seu
cas, aplicacions informàtiques ad hoc per donar suport administratiu en l’àrea de gestió
laboral de l’empresa.
Seleccionar dades i emplenar documents derivats de l’àrea comercial, interpretant normes
mercantils i fiscals per realitzar les gestions administratives corresponents.
Transmetre comunicacions de forma oral, telemàtica o escrita, adequant-les a cada cas i
analitzant els protocols de qualitat i imatge empresarial o institucional per desenvolupar
les activitats d’atenció al client/usuari..
Identificar les normes de qualitat i seguretat i de prevenció de riscos laborals i ambientals,
reconeixent els factors de risc i paràmetres de qualitat per aplicar els protocols
corresponents en el desenvolupament del treball .
Reconèixer les principals aplicacions ofimàtiques de gestió per al seu ús assidu en
l’acompliment de l’activitat administrativa.
Valorar les activitats de treball en un procés productiu, identificant la seva aportació al
procés global per aconseguir els objectius de la producció.
Valorar la diversitat d’opinions com a font d’enriquiment, reconeixent altres pràctiques,
idees o creences, per resoldre problemes i prendre decisions.
Reconèixer i identificar possibilitats de millora professional, recollint informació i adquirint
coneixements per a la innovació i actualització en l’àmbit del seu treball.
Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal
que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.
Reconèixer i identificar les possibilitats de negoci, analitzant el mercat i estudiant la
viabilitat empresarial per a la generació de la seva pròpia ocupació.

CICLES FORMATIUS
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2.2.

ORGANITZACIÓ DEL CURRICULUM EN UNITATS FORMATIVES

Mòduls Professionals
01 Comunicació empresarial i atenció al client
**

02 Operacions administratives de compravenda
*

Hores màxmín
165-132

165-132

03 Operacions administratives de recursos
humans

99

04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
**

132

05 Tècnica comptable

165-132

06 Tractament de la documentació comptable
*

07 Tractament informàtic de la informació *

08 Operacions administratives de suport *

09 Anglès

10 Empresa i Administració **

132-99

HLLD
33

33

33

33

231

Unitats formatives
UF 1 Comunicació empresarial oral

Hores
mínimes
33

UF 2 Comunicació empresarial escrita

33

UF 3 Sistemes d’arxiu

33

UF 4 Atenció al client/usuari

33

UF 1 Circuit administratiu de la compravenda

66

UF 2 Gestió d’estocs

33

UF3 Declaracions fiscals derivades de la
compravenda
UF 1 Selecció i formació

33

UF 2 Contractació i retribució

33

UF 3 Processos de l’activitat laboral

33

UF 1 Control de tresoreria

33

UF 2 Tramitació d’instruments financers i
id’assegurances
UF 3 Operacions financeres bàsiques

66

UF 1 Patrimoni i metodologia comptable

33

UF 2 Cicle comptable bàsic

33

UF 3 Cicle comptable mitjà

66

UF 1 Preparació i codificació comptable

33

UF 2 Registre comptable

36

UF 3 Comptes anuals bàsics

15

UF 4 Verificació i control intern

15

UF 1 Tecnologia i comunicacions digitals

33

UF 2 Ordinografia i gravació de dades

33

UF 3 Tractament de la informació escrita i
numèrica
UF 4 Tractament de dades i integració

66

d’aplicacions
UF 5 Presentacions multimèdia de continguts

33

33

33

33

UF 6 Eines d’internet per a l'empresa

33

66

UF 1 Selecció i tractament de la informació

33
33

99

UF 2 Operacions logístiques de suport
administratiu
UF 1 Anglès tècnic
UF 1 Innovació i emprenedoria

33

UF 2 Empresa i activitat econòmica

24

UF 3 Administració pública

60

UF 4 Fiscalitat empresarial bàsica

48

165

99

11 Empresa a l’aula *

132

UF 1 Empresa a l’aula

132

12 Formació i orientació laboral

99

UF 1 Incorporació al treball

66

UF 2 Prevenció de riscos laborals

33

13 Formació en centres de treball

350
Total

2000

132

* Aquests MP es desdoblaran al 100%
** Aquests MP es desdoblaran al 50%

10

GUIA ALUMNAT 2018-2019

Doc. 2 Cicle de grau mitjà de Gestió administrativa

2.3.

DISTRIBUCIÓ UNITATS FORMATIVES EN ELS DOS CURSOS
MODULS PROFESSIONALS PRIMER CURS

UNITATS FORMATIVES

01

COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT

02

OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE COMPRAVENDA

03

OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE RECURSOS
HUMANS

05

TÈCNICA COMPTABLE

07

TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LA INFORMACIÓ

10

EMPRESA I ADMINISTRACIÓ

12

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01

COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT

UF4
UF1

04

OPERACIONS AUXILIARS DE GESTIÓ DE TRESORERIA

UF2

06

TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ COMPTABLE

07

TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LA INFORMACIÓ

08

OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE SUPORT

09
11
13

ANGLÈS
EMPRESA A L'AULA
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

CICLES FORMATIUS

UF3
UF1
UF2
UF3
UF4
UF1
UF4
UF5
UF6
UF1
UF2
UF1
UF1

UF1
UF2
UF3
UF1
UF2
UF3
UF1
UF2
UF3
UF1
UF2
UF3
UF2
UF3
UF1
UF2
UF3
UF4
UF1
UF2

COMUNICACIÓ EMPRESARIAL ORAL
COMUNICACIÓ EMPRESARIAL ESCRITA
SISTEMES D'ARXIU
CIRCUIT ADMINISTRATIU DE LA COMPRAVENDA
GESTIÓ D'ESTOCS
DECLARACIONS FISCALS DERIVADES DE LA COMPRAVENDA
SELECCIÓ I FORMACIÓ
CONTRACTACIÓ I RETRIBUCIÓ
PROCESSOS DE L'ACTIVITAT LABORAL
PATRIMONI I METODOLOGIA COMPTABLE
CICLE COMPTABLE BÀSIC
CICLE COMPTABLE MITJÀ
ORDINOGRAFIA I GRAVACIÓ DE DADES
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ ESCRITA NUMÈRICA
INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
EMPRESA I ACTIVITAT ECONÒMICA
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
FISCALITAT EMPRESARIAL BÀSICA
INCORPORACIÓ AL TREBALL
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

ATENCIÓ AL CLIENT/USUARI
CONTROL DE TRESORERIA
TRAMITACIÓ D'INSTRUMENTS FINANCERS I
D'ASSEGURANCES
OPERACIONS FINANCERES BÀSIQUES
PREPARACIÓ I COODIFICACIÓ COMPTABLE
REGISTRE COMPTABLE
COMPTES ANUALS BÀSICS
VERIFICACIÓ I CONTROL INTERN
TECNOLOGIA I COMUNICACIONS DIGITALS
TRACTAMENT DE DADES I INTEGRACIÓ D'APLICACIONS
PRESENTACIONS MULTIMÈDIA DE CONTINGUTS
EINES D'INTERNET PER A L'EMPRESA
SELECCIÓ I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
OPERACIONS LOGÍSTIQUES DE SUPORT ADMINISTRATIU
ANGLÈS TÈCNIC
EMPRESA A L'AULA
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33
33
66
33
33
36
15
15
33
33
33
33
33
33
99
132
350
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2.4.

HORARI
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:15
9:15

M03 A.
Domènech
A25

M01 M.
Climent
A25

M12 M. Climent M02 L. Martín M03 A.
A25
A25
Domènech
A25

9:15
10:15

M02 L. Martín
A25

M05 R. Peiró
A30

M07 L. Martín
A24
M07 F. Julve
A25

M01 M.
Climent
A25

M07 L. Martín
A24
M07 F. Julve
A25

10:15
11:15

M02 L. Martín
A25

M05 R. Peiró
A30

M03 A.
Domènech
A25

TUGA1 M.
Climent
A25

M07 L. Martín
A24
M07 F. Julve
A25

11:45
12:45

M10 M. Climent M12 M.
A25
Climent
A25

M05 R. Peiró
A25

M10 M.
Climent
A25

M05 R. Peiró
A25

12:45
13:45

M01 M. Climent M10 M.
A25
Climent
A25

M05 R. Peiró
A25

M10 M.
Climent
A25

M02 L. Martín
A25

13:45
14:45

M10 M.
Climent
A25

M12 M.
Climent
A25

M02 L. Martín
A25

Mòduls:
M01

COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT

MIQUEL CLIMENT

M02

OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE COMPRAVENDA

LUMI MARTÍN

M03

OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE RECURSOS HUMANS

ÀNGELS DOMÈNECH

M05

TÉCNICA COMPTABLE

ROSA PEIRÓ

M07

TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LA INFORMACIÓ

LUMI MARTÍN
FERRAN JULVE

M10

EMPRESA I ADMINISTRACIÓ

MIQUEL CLIMENT

M12

FOL

MIQUEL CLIMENT

TUGA1 TUTORIA

12
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2.5

CALENDARI GENERAL DEL CURS

Trobareu l’horari del curs en el següent link:
http://www.instituteduardfontsere.cat/documents-de-centre/

2.6

AVALUACIÓ DEL CICLE FORMATIU

L’avaluació dels aprenentatges dels alumnes dels cicles formatius és contínua, ha d’atendre
l’organització modular i s’ha de fer per unitats formatives per tal de permetre una millor
capitalització de la formació.
2.6.1. SESSIONS D'AVALUACIÓ
Durant el curs, es fa un mínim de tres Juntes d’avaluació (al final de cada una de les avaluacions),
a més de la Junta d’avaluació final ordinària. També hi ha la Junta d’avaluació corresponent a la
segona convocatòria ordinària.
En cada sessió de junta d’avaluació es qualificaran les Unitats Formatives/mòduls professionals
que hagin finalitzat i s’hi incorporaran, si és el cas, les qualificacions que corresponguin a les
segones convocatòries de recuperació.
En els cas de les unitats formatives iniciades i no finalitzades en el moment de la sessió de la
junta d’avaluació, es podrà donar informació orientativa sobre la progressió dels aprenentatges
(APTE O NO APTE).
Al mateix temps la junta pot reunir-se, quan calgui, per avaluar i proposar la certificació dels
alumnes que es matriculen per mòduls solts o unitats formatives.
Es creu convenient realitzar a l’inici de curs una PREAVALUACIÓ, abans de la primera junta
d’avaluació per tal d’avaluar globalment la incorporació de l’alumnat al cicle formatiu i l’ajust de
la programació en cas necessari.
En les seves sessions, la junta d’avaluació ha d’analitzar, per a cada alumne/a, l’aprenentatge en
el conjunt dels mòduls professionals i les unitats formatives corresponents al cicle formatiu en
relació amb les competències professionals, personals i socials i amb els objectius generals
establerts en el currículum.
2.6.2. LA JUNTA D’AVALUACIÓ
L’equip docent, integrat per la totalitat dels professors que imparteixen el cicle formatiu,
constitueix la junta d’avaluació, encarregada de fer el seguiment dels aprenentatges i de prendre
les decisions que en resultin. L’organització i la presidència de la junta d’avaluació corresponen
al tutor o tutora del cicle, com també la formalització dels actes corresponents.
En acabar, el/la Tutor/a, informarà a l’alumnat dels acords i resultats, sigui de forma
individualitzada o mitjançant els representats legals de l’alumnat.

CICLES FORMATIUS
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2.6.3. CRITERIS D’AVALUACIÓ
Cada professor comunicarà, a principi de curs, a l'alumnat i al/a la tutor/a del grup, els criteris
d’avaluació dels mòduls del cicle formatiu.
2.6.4. CONVOCATÒRIES
L'alumne pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries
ordinàries, excepte el mòdul de formació en centres de treball, que només ho pot ser en dues.
Amb caràcter excepcional, l'alumne pot sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per
motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels
estudis. El director del centre la resoldrà.
Amb cada matrícula a les unitats formatives l'alumne disposa del dret a dues convocatòries.
L'alumne que hagi perdut el dret a l'avaluació continuada o que abandoni, perd la primera
convocatòria i es fa constar com a "No presentat" (NP). La presentació a la segona convocatòria
és voluntària. A l'alumne que no s'hi presenti no se li comptarà aquesta segona convocatòria a
efectes del còmput màxim i constarà com a "No presentat" (NP).
2.6.5. PROMOCIÓ DE CURS
L'alumne que hagi superat un nombre d'unitats formatives amb càrrega horària superior al 60%
del conjunt planificat en el primer curs, pot matricular-se en el segon curs del cicle i ha de cursar
també les unitats formatives no superades del primer curs. En cas contrari, es matricularà en les
unitats formatives no superades del primer curs del cicle i, opcionalment, de les unitats
formatives del segon curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular de manera
significativa, segons el projecte del centre i la disponibilitat de places.

2.7

QUALIFICACIÓ

2.7.1. QUALIFICACIÓ DE LES UNITATS FORMATIVES
La qualificació de les unitats formatives és numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. Es valora el
grau d’assoliment del resultats d’aprenentatge, considerant uns criteris d’avaluació.
2.7.2. QUALIFICACIÓ DELS MÒDULS PROFESSIONALS
La qualificació del mòdul és numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. La qualificació final de cada
mòdul professional s’obté com a mitjana ponderada de les qualificacions de cada unitat
formativa, en funció del pes (ponderació) que es dóna a cadascuna d’elles d’acord amb la decisió
prèvia adoptada per l’equip docent.
Per exemple, en el cas d'un mòdul que consti de tres unitats formatives (UF), la qualificació
s'obté realitzant la mitjana ponderada en relació a les hores (H) de cada unitat formativa:
=

14

1·

1 +

2·
1+

2 +
2+

3·

3

3
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2.7.3. QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
S’expressarà en els termes “apte” o “no apte”. Si la valoració és “apte” estarà acompanyada
d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals recollides
en el quadern de pràctiques, en els termes de "Molt bona", "Bona o Bé", "Suficient" en el cas de
"Apte", i de "Passiva" o "Negativa" en el cas de "No apte".
2.7.4. QUALIFICACIÓ FINAL DEL CICLE
Les unitats formatives i els mòduls professionals se superen amb una qualificació de 5 punts o
superior. Les unitats formatives i els mòduls professionals superats mantenen la qualificació.
No es pot aplicar cap mesura per modificar una qualificació positiva atorgada; és a dir, no es
poden repetir unitats formatives ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni es poden
establir fórmules (presentació a segones convocatòries de recuperació ni d’altres) per
incrementar-ne la qualificació positiva.
La superació del cicle formatiu requereix la superació de tots els mòduls professionals que el
componen. La qualificació final del cicle formatiu, que s’expressa amb dos decimals, s’obté com
a mitjana aritmètica de les qualificacions de cada mòdul professional, ponderades en funció del
nombre d’hores assignat a cadascun d’ells.
Els mòduls o unitats formatives convalidats es qualifiquen amb un 5 a efectes d'obtenció de la
qualificació mitjana del cicle.
En el cas d’haver obtingut l’exempció total del mòdul de formació en centres de treball, aquest
es qualifica amb l’expressió “Exempt” (Xm). En el cas d’haver obtingut l’exempció parcial del
mòdul de formació en centres de treball, aquest es qualifica com a “Apte” o “No apte”, segons
el que correspongui.
En el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu no es tindran en compte les qualificacions
de ”Apte/a”, “Exempt”.

2.8

DURADA, RESULTATS D'APRENENTATGE I METODOLOGIA DELS
MÒDULS PROFESSIONALS

MÒDUL PROFESSIONAL 1: COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT
A. RELACIÓ D'UNITATS FORMATIVES
MP01: COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT 165 HORES
Unitats Formatives

Hores

UF1: COMUNICACIÓ EMPRESARIAL ORAL

33

UF2: COMUNICACIÓ EMPRESARIAL ESCRITA

33

UF3: SISTEMES D’ARXIU

33

UF4: ATENCIÓ AL CLIENT / USUARI

66

Aquest mòdul disposa de 33 hores de lliure disposició que s'ha inclòs en la UF4.
CICLES FORMATIUS
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Les unitats formatives 1-2-3 es realitzaran en aquest primer curs en el mateix ordre (99 hores) i
la unitat formativa 4 es realitzarà en el segon curs (33H + 33 HLLD = 66 hores). La UF4 incorporarà
activitats en llengua anglesa.
B. RESULTATS D'APRENENTATGE
UF 1: Comunicació empresarial oral
1. Selecciona tècniques de comunicació, relacionant-les l’estructura i imatge corporativa de
l’empresa o organització i els d’informació existents.
2. Transmet informació de forma oral, vinculant-la als usos i costums socioprofesionales
habituals en l’empresa i/o organització.
UF 2: Comunicació empresarial escrita
1. Selecciona tècniques de comunicació escrita, relacionant-les amb l’estructura i imatge
corporativa de l’empresa o organització i els fluixos d’informació existents.
2. Transmet informació escrita, aplicant les tècniques d’estudi a diferents tipus de
documents propis de l’empresa i de l’Administració Pública.
UF 3: Sistemes d’arxiu
1: Arxiva informació en suport paper i informàtic, reconeixement els criteris de eficiència i
estalvi en els tràmits administratius.
UF 4: Atenció al client/usuari
1. Reconeix necessitats de possibles clients aplicant tècniques de comunicació.
2. Atén consultes, queixes i reclamacions de possibles clients aplicant la normativa vigent
en matèria de consum.
3. Potencia la imatge d'empresa reconeixent i aplicant els elements i eines del màrqueting
en el seu ampli ventall de possibilitats.
4. Aplica procediments de qualitat en l'atenció al client identificant els
estàndards establerts

C.- METODOLOGIA
El professor/a facilita als alumnes el material necessari basat en uns apunts on es desenvolupen
les quatre unitats formatives i on es demana fer unes activitats que l’alumnat ha de penjar en
l’entorn moodle cada vegada que ho demana el professor/a.
MÒDUL PROFESSIONAL 2: OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE COMPRAVENDA
A. RELACIÓ D'UNITATS FORMATIVES
MP02: OPERACIONS ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENDA 165 HORES
Unitats Formatives

Hores

UF1: CIRCUIT ADMINISTRATIU DE LA COMPRAVENDA

99

UF2: GESTIÓ D’ESTOCS

33

UF3: DECLARACIONS FISCALS DERIVADES DE LA COMPRAVENDA

33

16
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Aquest Mòdul disposa de 33 hores de lliure disposició que s’afegeixen a la UF1. Les unitats
formatives es realitzaran seguint aquest ordre: UF1, UF3 i UF2.
B. RESULTATS D'APRENENTATGE
UF 1: Circuit administratiu compravenda
1. Calcula preus de venda i compra i descomptes aplicant les normes i usos mercantils i la
legislació fiscal vigent.
2. Confecciona documents administratius i telemàtics de les operacions de compravenda,
relacionant-los amb les transaccions comercials de l’empresa.
3. Tramita pagaments i cobraments reconeixent la documentació associada i el seu fluxe dins de
l’empresa.
UF 2: Gestió d'estocs
1. Controla existències reconeixent i aplicant sistemes de gestió de magatzem.
UF 3: Declaracions fiscals derivades de la compravenda.
1. Liquida obligacions fiscals derivades de les operacions de compravenda aplicant la normativa
fiscal vigent.
C.- METODOLOGIA
El professor/a facilita a l’alumnat un material basat en apunts on es desenvolupen les tres
unitats formatives i on es demana fer unes activitats que l’alumnat ha de penjar en l’entorn
moodle o bé lliurar un dossier quan ho demani el professor/a.
MÒDUL PROFESSIONAL 3: OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE RECURSOS HUMANS
A. RELACIÓ D'UNITATS FORMATIVES
MP03: OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE RECURSOS HUMANS 99 HORES
Unitats Formatives

Hores

UF1 SELECCIÓ I FORMACIÓ

33

UF2 CONTRACTACIÓ I RETRIBUCIÓ

33

UF3 PROCESSOS DE L’ACTIVITAT LABORAL

33

Aquest Mòdul no disposa de hores de lliure disposició. Les unitats formatives es realitzaran de
forma seqüencial.
B. RESULTATS D'APRENENTATGE
UF 1: Selecció i formació
1. Realitza la tramitació administrativa dels processos de captació i selecció del personal
descrivint la documentació associada.

CICLES FORMATIUS
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2. Realitza la tramitació administrativa dels processos de formació, desenvolupament,
compensació i beneficis dels treballadors reconeixent la documentació que es genera.
UF 2: Contractació i retribució
1. Confecciona la documentació relativa al procés de contractació. Variacions de la situació
laboral i acabament de contracte, identificant i aplicant la normativa laboral en vigor.
2. Elabora la documentació corresponent al pagament de retribucions del personal, de cotització
a la Seguretat Social i impostos inherents, reconeixent i aplicant la normativa en vigor.
UF 3: Processos de l'activitat laboral
1. Elabora la documentació relativa a les incidències derivades de l’activitat laboral dels
treballadors, descrivint i aplicant les normes establertes
2. Aplica procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient en
les operacions administratives de recursos humans reconeixent-ne la incidència en un sistema
integrat de gestió administrativa
C.- METODOLOGIA
El mòdul se seguirà mitjançant el curs obert en l'entorn Moodle, on cada alumne hi trobarà el
desplegament de cada unitat formativa i on es lliuraran els exercicis que es demanin a cada
unitat formativa.
MÒDUL PROFESSIONAL 5: TÈCNICA COMPTABLE
A. RELACIÓ D'UNITATS FORMATIVES
MP05: TÈCNICA COMPTABLE 165 HORES
Unitats Formatives

Hores

UF1 PATRIMONI EMPRESARIAL I METODOLOGIA COMPTABLE

33

UF2 CICLE COMPTABLE BÀSIC

66

UF3 CICLE COMPTABLE MITJÀ

66

B. RESULTATS D'APRENENTATGE
UF1:Patrimoni i metodologia comptable
1. Reconeix els elements que integren el patrimoni d’una organització econòmica classificantlos en masses patrimonials.
2. Identifica el contingut bàsic del Pla General de Comptabilitat, interpretant la seva estructura.
3. Reconeix la metodologia comptable analitzant la terminologia i els instruments comptables
utilitzats a l’empresa.
18
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UF2 : Cicle comptable bàsic
1. Classifica comptablement fets econòmics bàsics, aplicant la metodologia comptable i els
criteris del PGC PIME.
UF3 : Cicle comptable mitjà
1. Classifica comptablement fets econòmics bàsics, aplicant la metodologia comptable i els
criteris del PGC i PGC PIME.
2. Realitza operacions de comptabilització mitjançant l’ús d’aplicacions informàtiques
específiques valorant l’eficiència d’aquestes en la gestió del pla de comptes.
C.- METODOLOGIA
- Llibre de text : Tècnica Comptable. Editorial McMillan.
El professor facilitarà a l’alumnat material complementari i es demanarà fer unes activitats que
l’alumnat ha de penjar en l’entorn moodle o bé lliurar un dossier quan ho demani el professor.
MÒDUL PROFESSIONAL 7: TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LA INFORMACIÓ
A. RELACIÓ D'UNITATS FORMATIVES
MP07: TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LA INFORMACIÓ 231 HORES
Unitats Formatives

Hores

UF1: TECNOLOGIA I COMUNICACIONS DIGITALS.

33

UF2: ORDINOGRAFIA I GRAVACIÓ DE DADES.

33

UF3: TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ ESCRITA I NUMÈRICA.

66

UF4: TRACTAMENT DE DADES I INTEGRACIÓ D’APLICACIONS.

33

UF5: PRESENTACIONS MULTIMÈDIA DE CONTINGUTS.

33

UF6: EINES D’INTERNET PER A L’EMPRESA.

33

Aquest Mòdul no disposa d’hores de lliure disposició.
Les UF es distribuiran de la següent manera:
•
•

1r Curs (99h, 3 hores setmanals): Durant tot el curs es realitzaran les unitats 2 i 3 ; la
unitat 2 es farà 1 hora a la setmana i la unitat 3 es farà 2 hores a la setmana.
2n Curs (132h, 4 hores setmanals): es realitzaran la resta d'unitats formatives.

B. RESULTATS D'APRENENTATGE
UF 1: Tecnologia i comunicacions digitals.
1. Identifica els sistemes informàtics analitzant la seva organització i funcionament segons el
tipus d’empresa.
CICLES FORMATIUS
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2. Instal·la i actualitza aplicacions informàtiques relacionades amb la tasca administrativa
raonant els passos a seguir en el procés.
3. Gestiona el correu i l'agenda electrònica o PDA (Personal Digital Assistant) utilitzant aplicacions
específiques.
UF 2: Ordinografia i gravació de dades.
1. Processa textos alfanumèrics habitualment utilitzats a l’empresa, prioritàriament en un teclat
estès, aplicant les tècniques mecanogràfiques.
UF 3: Tractament de la informació escrita i numèrica.
1.Elabora documents de textos habituals a l’empresa, utilitzant les opcions d'un processador de
textos tipus, de programari lliure i propietari i en diversos sistemes operatius.
2. Elabora documents i plantilles habituals a l’empresa utilitzant opcions del full de càlcul tipus,
de programari lliure i propietari i en diversos sistemes operatius.
UF 4 Tractament de dades i integració d’aplicacions.
1. Realitza operacions de manipulació de dades en bases de dades ofimàtiques tipus, de
programari lliure i propietari i en diversos sistemes operatius.
2. Realitza operacions d’integració d’aplicacions ofimàtiques, tant de caire privatiu com lliure.
UF 5 Presentacions multimèdia de continguts.
1. Integra imatges digitals i seqüències de vídeo en tot tipus de documents i arxius habituals a
l’empresa, utilitzant aplicacions tipus, de programari lliure i propietari i en diversos sistemes
operatius, i els perifèrics i accessoris.
2. Elabora presentacions multimèdia habituals a l’empresa, en base a especificacions donades,
utilitzant aplicacions específiques.
3. Prepara informació textual i gràfica per confeccionar materials informatius i publicitaris
aplicant procediments estandaritzats d’elaboració i revisió .
4. Confecciona materials informatius i publicitaris amb informació textual i gràfica utilitzant
tècniques de disseny gràfic i programari específic.
UF 6 Eines d’internet per a l’empresa.
1. Obté i gestiona informació utilitzant les prestacions que ofereixen diferents navegadors,
cercadors i altres.
2. Elabora documents bàsics utilitzant programari editor lliure en línia.
3. Administra espais web de l’empresa utilitzant prestacions en línia.
C.- METODOLOGIA
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En aquest mòdul es farà ús de diferents eines metodològiques per tal que l’alumnat adquireixi i
assoleixi les competències i resultats d’aprenentatge. Així doncs, i tot i tractant-se d’un mòdul
pràctic, es combinaran explicacions teòriques del/la professor/a, que serviran per a introduir els
continguts del mòdul així com per a reforçar-los i/o resoldre dubtes, amb exercicis pràctics
realitzats tant a l’aula com a casa. Aquests seran l’eina principal amb la qual l’alumnat
consolidarà els continguts teòrics.
S’utilitzarà la plataforma Moodle on l’alumnat podrà descarregar-se material necessari per
seguir el curs: documents en format text, presentacions, enllaços, enunciats dels exercicis i on
lliuraran els exercicis realitzats. En la UF2 l’alumnat treballarà amb el programa “Mecanet”.
En cas de reforç, repàs i/o ampliació, el/la professor/a també entregarà activitats addicionals a
traves de la plataforma.
La utilització de les tecnologies de la informació i comunicació serà imprescindible per veure i
aprendre continguts a través de la xarxa Internet i treballar amb planes web relacionades amb
aquest mòdul.

MÒDUL PROFESSIONAL 10: EMPRESA I ADMINISTRACIÓ
A. RELACIÓ D'UNITATS FORMATIVES
MP10: EMPRESA I ADMINISTRACIÓ 165 HORES
Unitats Formatives

Hores

UF1: INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA.

33

UF2: EMPRESA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

24

UF3: ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

60

UF4: FISCALITAT EMPRESARIAL BÀSICA.

48

Aquest Mòdul no disposa d’hores de lliure disposició. Cada setmana es realitzaran 5 hores.
Es realitzaran les unitats formatives en el següent ordre: primer la unitat 3, després la 4, després
la 1 i finalment la unitat 2.
B. RESULTATS D'APRENENTATGE
UF 1: Innovació i emprenedoria.
1. Descriu les característiques inherents a la innovació empresarial relacionant-les amb
l'activitat de creació d'empreses
2. Mostra iniciativa i innovació en el lloc de treball identificant els factors i les actituds clau en
la professió.
UF 2: Empresa i activitat econòmica.
CICLES FORMATIUS
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1. Identifica el concepte d'empresa i empresari analitzant la seva forma jurídica i la normativa a
què està subjecte.
2. Identifica la cultura de l’empresa valorant la importància d’aquesta per a la consecució d’un
servei de qualitat.
UF 3: Administracions públiques.
1. Identifica l'estructura funcional i jurídica de l'Administració Pública, reconeixent els diferents
organismes i persones que la integren.
2. Descriu els diferents tipus de relacions entre els administrats i les diferents Administracions i
les seves característiques completant la documentació o aplicacions informàtiques específiques
a utilitzar en cada cas.
3. Realitza tràmits davant les Administracions Públiques, amb presentació física de documents
o fent els tràmits a través de les oficines virtuals corresponents, identificant els diferents tipus
de registres públics.
UF 4: Fiscalitat empresarial bàsica
1. Analitza el sistema tributari espanyol reconeixent les seves finalitats bàsiques així com les dels
principals tributs.
2. Identifica les obligacions fiscals de l'empresa diferenciant els tributs als que està subjecta.

C.- METODOLOGIA
Llibre de text: EMPRESA I ADMINISTRACIÓ - EDITORIAL MCGRAWHILL

MÒDUL 12: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
A. RELACIÓ D'UNITATS FORMATIVES
MP12: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 99 HORES
Unitats Formatives

Hores

UF1 INCORPORACIÓ AL TREBALL

66

UF2 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

33

Aquest Mòdul no disposa de hores de lliure disposició. S’impartira en primer lloc la UF2 i
finalment la UF1
B. RESULTATS D'APRENENTATGE
UF 1: Incorporació al treball.
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1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i les
alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.
2. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals,
reconeixent-les als diferents contractes de treball
3. Determina l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant de les diferents
contingències cobertes, identificant les diferents classes de prestacions
4. Aplica les estratègies del treball en equip valorant la seva eficàcia i eficiència per a la
consecució dels objectius de l’organització.
UF 2: Prevenció de riscos laborals.
1. Reconeix els elements de la prevenció de riscos a l'empresa, analitzant els factors de risc i els
danys professionals.
2. Aplica el marc normatiu en prevenció de riscos identificant els organismes públics, els drets,
els deures i les responsabilitats en relació amb la prevenció de riscos.
3. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els
factors de risc presents en l'entorn laboral.
4. Participa en la planificació i la gestió de la prevenció, identificant els diferents sistemes de
gestió de l’àmbit dels serveis administratius.
5. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, determinant les més
adequades a les tasques i funcions dels serveis administratius
6. Participa en l'elaboració dels plans d'emergència i evacuació analitzant les particularitats de
l'entorn laboral d'un/a tècnic/a en gestió administrativa

C.- METODOLOGIA
S’utilitzarà el llibre de FOL de la editorial MacMillan, així com l’entorn Moodle, apunts
complementaris i pàgines web
MÒDUL 13: FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
Durada: 350 hores
Aquest mòdul es realitza íntegrament en un centre de treball, a partir de l'inici del segon curs
del cicle.
RESULTATS D'APRENENTATGE
1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei,
relacionant-ho amb les activitats que realitza.

CICLES FORMATIUS
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2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l’activitat professional d’acord amb les
característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.
3. Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de
treball.

3. CONTINGUTS DEL CICLE FORMATIU TÈCNIC EN GESTIÓ
ADMINISTRATIVA
Els trobareu a la següent adreça:
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe

4. CONVALIDACIONS
La data límit per presentar la sol·licitud de convalidació a la secretaria del centre és el 16 de
novembre de 2018. Tot allò que es presenti fora d’aquesta data no serà acceptat.
L’alumne ha d’assistir a classe de tots els crèdits, mòduls o matèries en què està matriculat/da
mentre no tingui la resolució positiva de les convalidacions sol·licitades.
Només es pot demanar convalidació dels crèdits o mòduls del curs en què l’alumnat està
matriculat.

24

GUIA ALUMNAT 2018-2019

Doc. 2 Cicle de grau mitjà de Gestió administrativa

Per sol·licitar la convalidació d’estudis s’ha de
lliurar la sol·licitud de convalidació a la secretaria
del centre aportant la documentació següent:








Si l’alumne té un altre cicle formatiu o
estudis de formació professional acabats, cal
presentar el títol o resguard de títol corresponent
i certificat acadèmic de qualificacions (títols de
tècnic/a, tècnic/a superior o tècnic/a especialista
(FP2 o MPIII).

Si té un altre cicle formatiu superat
parcialment, cal presentar un certificat acadèmic
amb els mòduls i crèdits o unitats formatives
superats.

Si ha passat del pla d’estudis LOGSE al
pla d’estudis LOE del títol equivalent, cal
presentar certificat acadèmic dels mòduls o
crèdits superats.

Si té estudis universitaris i només
demanés crèdits, mòduls o unitats formatives
comunes (FOL), cal presentar el títol o resguard
cas de ser estudis complets o certificat acadèmic
cas de no estar acabats.
Si té estudis universitaris i demana altres crèdits, mòduls o unitats formatives, cal presentar
títol o resguard de títol cas de ser estudis complets, o certificat acadèmic cas de no estar
acabats, pla d’estudis cursat i programes de les matèries cursades a la Universitat que es
corresponen amb els crèdits o unitats formatives demanades.
Si té estudis oficials d’idiomes (Nivell Superior d’EOI o First Certificate), cal presentar el títol
corresponent.
Si ha participat en els programes “Qualifica’t” o “Reconeixement”, cal presentar el certificat
corresponent.
Si té unitats de competència acreditades, cal presentar certificat de professionalitat emès
pel SOC.

5. FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL (FCT)
El currículum dels ensenyaments de formació professional ha d’incloure una fase de formació
pràctica en els centres de treball, de la qual poden quedar exempts els qui acreditin una
experiència laboral que es correspongui amb els estudis professionals cursats.
Són pràctiques formatives no laborals que realitza l'alumnat d'ensenyaments de formació
professional en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen
l'institut i l'empresa o entitat col·laboradora.
CICLES FORMATIUS
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Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu d'aquests ensenyaments i són
imprescindibles per completar el currículum i obtenir la titulació.
A l'alumnat que cursa el crèdit d'FCT, és a dir, que fa pràctiques no laborals relacionades amb el
perfil professional del cicle formatiu que està cursant, li suposa:
• El coneixement del món laboral i de l'empresa.
• La possibilitat d'estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
• La finalització de la seva formació professional, per tal de capacitar-se per a la seva
incorporació al treball.
• L'obtenció d'una formació adaptada a llocs de treball específics.
• L'apropament a la cultura d'empresa.
• L'experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació.
• L' inici del seu historial professional.
• La superació del crèdit de l'FCT.

5.1.FINALITATS
•
•
•

Desenvolupar estratègies que portin cap a un acostament entre l’estructura acadèmica
i la laboral, tant en un sentit com en l’altre.
Integrar dins el currículum de l’alumne o alumna totes aquelles accions que estan dintre
el camp de la transició cap al món laboral.
Facilitar tant a l’alumnat com a l’empresa o institució la possibilitat de dur a la pràctica
aquestes accions.

5.2. CRITERIS DEL CENTRE SOBRE LA FCT
•
−
−
•
•
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L'equip docent pot ajornar l'accés a les pràctiques, o bé donar de baixa un conveni ja
existent en cas de que l'alumnat:
per actituds inadequades durant el curs
per una reiterada acumulació de faltes d'assistència (tant al centre com en el lloc de
treball)
En el cas d'alumnat amb més del 20% de les hores suspeses de les unitats formatives
realitzades en primer curs, l'equip docent valorarà l'inici de les pràctiques.
En el cas d'alumnat que rebutgi dos centres de treball oferts per l'institut, recaurà en el
propi alumnat la recerca de l'empresa que haurà d'estar convenientment homologada
en l'aplicatiu informàtic.
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5.3. EXEMPCIÓ
Quan l'alumnat pot acreditar que ha assolit els objectius de l'FCT, de manera parcial o total, mitjançant l'experiència laboral, en podrà demanar l'exempció
total o parcial, és a dir, podrà demanar que es tingui en compte la seva experiència laboral per no haver de cursar part o tot el mòdul.
La sol·licitud d'exempció de l'FCT es fa a través del tutor/a de l'alumne/a.
L’exempció sempre s’ha de considerar com una excepcionalitat, en tot cas està establert:
Exempció

Concepte

Supòsits d’exempció

Documentació

Parcial 1

L’alumne queda exempt d’una
part de l’objectiu d’inserció, li
manca
l’objectiu
de
qualificació.

L’exempció s’atorga per experiència professional en qualsevol 
activitat empresarial. S’haurà d’acreditar, com a mínim, el

doble de les hores del crèdit de FCT del CF.

Parcial 2


L’exempció s’atorga per experiència professional en el mateix
camp professional del cicle formatiu. S’haurà d’acreditar, 
com a mínim, la meitat de les hores del crèdit de FCT del CF.
L’exempció serà del 50% de les hores del crèdit d’FCT.



Total
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Informe de vida laboral de la Seguretat Social (original o compulsa)

L’exempció serà d’un 25% de les hores del crèdit d’FCT.


L’alumne queda exempt d’una
part de l’objectiu d’inserció, li
manca
l’objectiu
de
qualificació.

Sol·licitud d’exempció de l’alumne


L’exempció s’atorga si l’alumnat acredita l’experiència
L’alumnat queda exempt dels professional en el mateix camp del CF que està cursant i un 
objectius de qualificació i nombre d’hores igual o superior a les del crèdit de FCT del CF.
d’inserció.
L’exempció serà del 100% de les hores del crèdit d’FCT.

Sol·licitud d’exempció de l’alumne.
Informe de vida laboral de la Seguretat Social (original o compulsa)
Un dels dos documents següents:
o Certificat o informe de l’empresa on acrediti les hores i d’experiència laboral.
També s’han d’acreditar les tasques realitzades en l’empresa. (original o
fotocòpia compulsada)
o Contractes laborals, on consti de forma expressa la categoria professional
(fotocòpia compulsada)
Sol·licitud d’exempció de l’alumne.
Informe de vida laboral de la Seguretat Social (original o compulsa)
Un dels dos documents següents:
o Certificat o informe de l’empresa on acrediti les hores i d’experiència laboral.
També s’han d’acreditar les tasques realitzades en l’empresa. (original o
fotocòpia compulsada)
o Contractes laborals, on consti de forma expressa la categoria professional
(fotocòpia compulsada)
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5.4. CENTRES DE TREBALL COL·LABORADORS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMPARO CARRION NAVARRO (ASESORIA BC)
ANDILANA SL
ANITEL 200 SL
ARASA&DE MIQUEL ADVOCATS ASSOCIATS SCP
ASSOCIACIÓ AMICS DEL FONTSERÈ
ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA
ATRIAN Technical Services
BCN01 GILCA SL
BELOSO ASESORES – L’HOSPITALET
BUFET MAS LLUI
CAZCARRA COSMÈTICS SL
CLICK SERVEIS
CLUB LÚDICO DEPORTIVO SA
FRANCISCO MORILLA (SEGUROS CATALANA OCCIDENTE)
FUNDACIÓ PRIVADA PEL DESENVOLUPAMENT SOCIAL
GESTIÓN INTEGRAL DEL TAXI SL.
INSTALACIONES JOSÉ ROVIRA SL
INSTITUT PROVENÇANA
LAMPIS AUTOMOCIÓ SL
LINK AUDITORES
MA. BERTA ROMERO RODRÍGUEZ (ABOGADO)
MATERIAS PRIMAS ABRASIVAS SL
NOVA AUTO ITALIA SA
SANGRA HAIR INTERNATIONAL SA
UPSALA
YOIGO LA FLORIDA

6. UNITATS DE COMPETÈNCIA I QUALIFICACIONS PROFESSIONALS
En els cicles formatius s’han de distingir dos aspectes: el perfil professional i el currículum.
El perfil professional descriu les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de Qualificacions
Professionals vigent a Catalunya, que són el referent del títol, i les competències professionals,
personals i socials.

COMPETÈNCIA GENERAL
La competència general d'aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l'àmbit
laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en
empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de
qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos
laborals i de protecció ambiental.
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QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL
Qualificació
completa

Denominació UC
2097511 Recepcionar i processar les comunicacions, internes i externes. (nivell
2)
2097611 Realitzar les gestions administratives del procés comercial (nivell 2)

Activitats
administratives
de recepció i
relació amb el
client 2307

2097311 Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de
seguretat, qualitat i eficiència. (nivell 1)
2097811 Gestionar l'arxiu en suport convencional i informàtic. (nivell 2)
2097711 Comunicar-se en una llengua estrangera amb un nivell d'usuari
independent. en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client.
(nivell 2)
2023311 Utilitzar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la
documentació. (nivell 2)
2097611 Realitzar les gestions administratives del procés comercial. (nivell 2)
2097911 Realitzar les gestions administratives de tresoreria. (nivell 2)

Activitats de
gestió
administrativa
2308

2098011 Efectuar les activitats de suport administratiu de recursos humans.
(nivell 2)
2098111 Realitzar registres comptables. (nivell 2)
2097311 Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de
seguretat, qualitat i eficiència. (nivell 1)
2097811 Gestionar l'arxiu en suport convencional i informàtic. (nivell 2)
2023311 Utilitzar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la
documentació. (nivell 2)

7. NORMES DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS I DOSSIERS
Segons acord del Departament de Formació Professional els treballs i/o dossiers presentats pels
alumnes en tots els crèdits hauran de seguir les mateixes normes, i aquestes són:
El fulls:
Paper DIN A4, escrit per una o dues cares, depenent de les normes de cada professor.
Cal respectar els marges, seguint les indicacions de cada professor.
Quedarà a petició de cada professor el incloure capçalera i peu de pàgina en els fulls.
Les pàgines han d’estar numerades.
CICLES FORMATIUS
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Ha d’estar mecanografiat utilitzant lletra Arial 12 sempre i quan el professor no indiqui res al
respecte, recordant de no utilitzar més de dos tipus de lletres diferents, ni utilitzar diferents colors
de lletres, ni fer un us abusiu de dibuixos.
La portada:
Títol del treball
Noms i cognoms de l’alumne/a
Curs, assignatura i avaluació
Nom i cognoms del professor
Composició:
Portada
Full d’índex del treball en el qual s’indicaran els apartats i subapartats i també la pàgina o es troben.
Fulls del treball
Full de bibliografia consultada, si cal
Full blanc al final (opcional)
Enquadernats o ben grapats, amb tapa al davant i al darrera
Ortografia:
Correcta i acurada.
S’ha de tenir en compte:
1. La realització dels treballs de cada crèdit serà objecte de qualificació i una part de la nota de
l’avaluació.
2. La no realització dels treballs pot comportar que es suspengui una part de l’avaluació. De la
mateixa manera, la presentació dels treballs és imprescindible per a poder fer la recuperació.
3. Cal que aquests treballs s’ajustin a la metodologia d’elaboració i presentació donada a les classes.
4. Els treballs dels alumnes podran ser rebutjats pels professors quan no siguin presentats dintre
del termini previst, estiguin bruts o mal presentats, o bé quan la cal·ligrafia, ortografia o llenguatge
poc acurats facin enutjosa la seva lectura.
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