
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA

FP DUAL

Institut Ramon Casas i Carbó
Palau-solità i Plegamans



PREINSCRIPCIÓ
I MATRICULACIÓ
Preinscripció: 11 al 17 de maig de 2021 • Via telemàtica
Matriculació: juliol de 2021 • Secretaria del centre (8.00 a 13.30 h.)

2 cursos.
2.000 hores.
970 h. formació DUAL.
416 h. al centre de treball (FCT).

HORARI:
Primer curs
De 8.00 a 14.30 hores de dilluns a divendres.
Segon curs
De 8.00 a 14.30 hores dilluns i dimarts modalitat DUAL.
De 8.00 a 14.30 hores dilluns, dimarts i dimecres modalitat FCT.

DURADA DELS
ESTUDIS I HORARIS
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Hores / setmana

MÒDULS PROFESSIONALS

Gestió comercial i de personal.
Tresoreria (cobraments-pagaments).
Recepcionista i atenció al client.
Registres, tramesa i arxiu de documentació.
Elaboració de documents (cartes, impresos, formularis...).
Activitats formatives de l’àmbit administratiu, la tresoreria i atenció al públic.

PRINCIPALS FUNCIONS
A DESENVOLUPAR

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.

COMPETÈNCIA GENERAL

Auxiliar administratiu/va en empreses de tots els àmbits, 
tant de l’administració pública com del sector privat.

SORTIDES PROFESSIONALS

Primer curs 
Comunicació empresarial i atenció al client
Operacions administratives de compravenda
Tècnica comptable
Tractament informàtic de la informació
Anglès
Empresa i administració
Formació i orientació laboral
Tutoria
Segon curs
Operacions administratives de recursos humans
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
Tractament de documentació comptable
Empresa a l’aula
Tutoria



És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent 
i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa 
mitjançant un conveni amb l’institut. 

L’objectiu és millorar la formació, qualificació i desenvolupament personal dels 
joves que inicien la seva professionalització.

QUÈ ÉS L’FP DUAL?

PER ALS ALUMNES
• Millorar el currículum professional.
• Desenvolupar les competències 

professionals en un entorn laboral real.
• Afavorir la incorporació al món laboral 

com a aprenent qualificat.
• Coneixement de primera mà del món 

laboral i de la cultura d’empresa.
• Estar en contacte amb la tecnologia 

avançada.
• Superació del mòdul de formació en 

centres de treball per als alumnes de 
cicles formatius.

BENEFICIS DE L’FP DUAL
PER A LES EMPRESES
• Incorporar personal qualificat, 

format en la cultura i processos 
de l’empresa. 

• Crear una pedrera d’aprenents. 
• Facilitar el relleu generacional. 
• Contribuir a la política 

empresarial de responsabilitat 
social corporativa.



Ajuntament de Palau-solità i Plegamans • Distrauma Medical • MRW Palau • HIMAN 
Alba Formación • Cinicron Palau • Athena Motor Ibérica • Boluda División Industrial 
Di-line • Inmobiliària Farnés Advocats • ISGlobal • Traxall Ibèria • Torra Argemí 
Advocats • Cal Vivet • Ateneu Cooperatiu de Sabadell • Migress (Associació 
Migració i Economia Social i Solidària)

EMPRESES
COL•LABORADORES



Lluís Companys, 2
08184 Palau-solità i Plegamans
www.insramoncasas.cat
93 864 95 95

INSTITUT 
RAMON CASAS 
I CARBÓ


