
Quina durada té?
 

Com puc accedir-hi?
 

Quins mòduls formatius hi ha?

Amb quina titulació promocionaré?

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 
(L.O.E)

ADMINISTRACIÓ I FINANCES / 
ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Primer curs 
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Recursos humans i responsabilitat social coporativa 
O�màtica i procés de la informació (català/anglès)
Procés integral de l'actividad comercial
Comunicació i atenció al client
Anglès
Formació i orientació laboral
 

Segon curs (AD)
Alemany
Protocol empresarial
Organització d'esdeveniments 
empresarials.
Gestió avançada de la informació
Formació en centres de treball
Projecte d'assistència a la direcció

 
Tres cursos acadèmics complets. amb les pràctiques formatives 
corresponents en els centres de treball.

- Estar en possessió del Títol de Batxillerat o d'un certi�cat acreditatiu 
d'haver superat totes les matèries del Batxillerat.
- Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat 
experimental.
- Estar en possessió del Títol tècnic (Formació Professional de Grau 
Mitjà).
- Estar en possessió del Títol tècnic superior, Tècnic especialista o 
equivalent a efectes acadèmics.
- Estar en possessió de qualsevo Titulació universitària o equivalent.
- Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU)
- Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau superior 
(es requereix tenir almenys 19 anys l'any que es realitza la prova o 18 
qui tengui el títol de Tècnic).
- Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 
anys.

TÈCNIC SUPERIOR en ADMINISTRACIÓ I FINANCES / 
ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ
 
De forma complementària, s'acredita el nivell bàsic de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

Sortides professionals
Aquest professional exerceix la seva activitat al costat de l'equip 
directiu, o bé en un equip de treball en un contexte de creixent 
internacionalització. Té un paper interpersonal, organitzacional i 
administratiu que pot desenvolupar-se en tot tipus d'organitzacions.
Podria treballar en qualsevol sector d'activitat desenvolupant les 
tasques administratives en la gestió i l'assessorament en les àrees 
laboral, comercial, comptable i �scal.
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Segon curs (AIF)
Gestió de recursos humans
Gestió �nancera
Comptabilitat i �scalitat
Gestió logística i comercial
Simulació empresarial (català/anglès)
Formació en centres de treball
Projecte d'administració i �nances
 

** El primer curs és comú a ambdós cicles. L'ordre del segon i tercer curs anirà en 
funció de quin hagi estat el cicle elegit. 



Què és l' FP DUAL? Aprèn treballant.

Borsa de Treball 
 

 
- Aconsegueix un contracte 
remunerat des del primer curs.
- Combina 25 h/setmana a l'empresa 
amb 15 h/setmana al centre.
- Cotitza a la Seguretat Social per 40 
h/setmana durant un any com a 
mínim.
- Insersió laboral dels nostres 
alumnes superior a un 90%.
https://vimeo.com/393380036

Disposem d'una borsa de treball per a tots els nostres 
alumnes i ex-alumnes.
borsa.de.treball@santjosepobrer.es
 
Gestionam una mitjana de 100 contractes laborals per 
any acadèmic.
 

Oblida't de llibres i exàmens. El projecte SEFED utilitza 
la creació d'una empresa a l'aula del centre educatiu 
com a eina pedagògica per a formar a l'alumne de 
manera pràctica i transversal. "Learning by Doing."
 

Dublin Business School 
 

Erasmus 
 

Una experiència fascinant…. Realitza unes pràctiques 
formatives a una empresa d’Irlanda, França, Itàlia, 
Holanda, Malta,  Finlàndia, Polònia, Portugal o 
Dinamarca. Millora el teu currículum a la vegada que 
coneixes un nou país i una nova cultura.

Testimonis dels nostres alumnes
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"Cursar el doble grau m'ha obert un ventall més ampli de 
possibilitats dins el mercat laboral".

Mar López, Equip d' administració


