FAQ’S CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES
´
● Quants alumnes hi ha per grup?
Un màxim de 30 alumnes.
● Quants mòduls es fan? Quan es fan?
El currículum d’aquest cicle inclou tretze mòduls + el mòdul d’FCT
(Formació en els Centres deTtreball).
Primer curs
Mòdul 1. Comunicació i atenció al client
Mòdul 2. Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Mòdul 3. Procés integral de l'activitat comercial (UF1, UF2, UF4)
Mòdul 4. Recursos humans i responsabilitat social corporativa (UF1)
Mòdul 5. Ofimàtica i procés de la informació (UF1, UF2)
Mòdul 6. Anglès
Mòdul 8. Gestió financera
Mòdul 12: Formació i orientació laboral (UF2)
Tutoria
Segon curs
Mòdul 3. Procés integral de l’activitat comercial (UF 3)
Mòdul 4. Recursos humans i responsabilitat social corporativa (UF2)
Mòdul 5. Ofimàtica i procés de la informació (UF1, UF2)
Mòdul 7. Gestió de recursos humans
Mòdul 9. Comptabilitat i fiscalitat
Mòdul 11. Simulació empresarial
Mòdul 12. Formació i orientació laboral (UF1)
Mòdul 13. Projecte d'administració i finances
Tutoria
Mòdul FCT/ Modalitat dual empresa

Aquest cicle imparteix unitats formatives del mòdul 1 i mòdul 4 en llengua
anglesa.
● Quins són els espais de l’escola destinats al Cicle?
Els dos cursos tenen aula pròpia en el segon pis, a més disposen d’altres
aules comunes disponibles per a la disposició del grup si es considera
necessari.
● Com són les classes?
Les classes són espaioses i lluminoses
Disposen d’ordinadors pels alumnes i estan equipades amb pissarra i
projector.
● Quins són els criteris d’assistència?
El curs és presencial, tot i que es consideren individualment tots els casos
que por motius laborals o circumstàncies personals, l’alumne/a no pugui
assistir a totes les classes. En aquests casos s’establirà el criteri que
s'escaigui.
● Què vol dir “empresa virtual a l’aula”? Com funciona?
Des del cicle es fan servir diferents metodologies d’aprenentatge, a segon
curs treballem l’empresa simulada. Els alumnes es converteixen en
treballadors d’aquesta empresa. L’empresa virtual funciona com una
empresa real: realitza les compres, ven els seus productes i estableix la
relació amb altres empreses clients, comptabilitza les operacions, controla
la tresoreria, liquida impostos, gestiona els RRHH, etc.
Per poder desenvolupar aquest projecte fem servir la plataforma SEFED
(Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives), que ens proporciona
l’aplicatiu i fa possible la interactuació amb altres empreses simulades.

● Es fan activitats i/o sortides fora de l’escola?
Sí, en fem diverses, algunes duren tota la jornada i altres una franja horària més
limitada. Totes es seleccionen en funció de la seva qualitat i potencial
d’aprenentatge en relació als diferents mòduls impartits al cicle.
Complementàriament, també convidem a especialistes i a empreses a que vinguin
a l’escola per a compartir el seu coneixement i inspirar-nos.
● Es fan exàmens, recuperacions durant el curs, i/o juny?
Tot l’alumnat té dret a una avaluació ordinària (al llarg del curs) i altra
extraordinària (de recuperació). L’avaluació extraordinària es realitzarà al juny.
La informació de com s’avalua es explicada per cada professor a l’inici del curs.
Les activitats avaluables són diverses (exàmens, projectes, activitats individuals
etc.)
● Com funcionen les pràctiques de FCT/DUAL? Amb quines empreses es
col·labora?
Els alumnes trien l’opció que més li convingui entre FCT i Dual.
A partir del tercer trimestre del primer curs ja es poden començar aquestes
pràctiques tant en modalitat FCT com en Dual, tot i que la majoria dels alumnes
que cursen l’FCT ho fan a segon curs a partir d’octubre. Aquestes pràctiques es
fan en horari de tarda.
Els alumnes que opten por la modalitat Dual han de fer 100 hores prèvies que no
estan remunerades, passat aquest període es pacta l’acord dual si ambdues parts
(alumne/a i empresa ) estan d’acord.
Les empreses que col·laboren amb l’escola són entre d’altres: E Grau active
cosmetics slu, Plataforma per la llengua, Serunion, OMS Sacede S.A, Luxana, CIC,
L’escola oficial d’idiomes, Degusto consulting SLU, Automoción 2000 BCN S.A,
Cristalmedia, etc.

● Tenim departament psicopedagògic?
A l’escola comptem amb un coach professional a disposició de l’alumnat. Aquest
fa un acompanyament dels alumnes amb l’objectiu que aconsegueixin complir els
seus objectius i desenvolupar les seves habilitats i competències.
● Com es gestiona l’alumnat que no entèn el català?
La llengua vehicular de l’escola és el català, però una de les característiques del
nostre alumnat és la diversitat de llengües d’origen.
Per atendre aquestes situacions, especialment aquells alumnes nouvinguts,
l’escola intenta acompanyar i vetllar per l’adaptació d’aquests alumnes. En aquest
sentit, el paper de la comissió del Projecte lingüístic assessora i guia els alumnes
amb dificultats lingüístiques (oferint recursos vinculats al Consorci per la
Normalització Lingüística, creant parelles lingüístiques, voluntaris per la llengua,
etc.)
● Quines sortides professionals reals té el Cicle? Quines opcions reals hi ha
de trobar feina?
El titulat en Administració i Finances podrà exercir l'activitat professional tant en
grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d'activitat,
particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques,
exercint les tasques administratives en la gestió i l'assessorament en les àrees
laboral, comercial, comptable i fiscal d'aquestes empreses i institucions, oferint
un servei i atenció als clients i ciutadans, fent tràmits administratius amb les
administracions públiques i gestionant l'arxiu i les comunicacions de l'empresa.
● Teniu Borsa de Treball?
El Departament Escola-Empresa, a part de la FCT, també gestiona la Borsa de
Treball. Aquesta actua com a pont entre les empreses demandats de personal i
els nostres alumnes ja titulats.

● Què podem estudiar al finalitzar el Cicle? A quins graus universitaris puc
accedir? Em convaliden crèdits?
Un cop acabat el cicle podràs accedir-ne a un altre, així com també a qualsevol
grau universitari de manera directa.
Pots fer la sol·licitud de convalidació un cop accedeixis a la universitat i aquesta
hagi resolt la teva petició.
● Quins sistemes de beques oferim?
Els nostres alumnes poden sol·licitar la beca del Ministeri per a nivells no
universitaris, que es convoquen cada curs. En començar el curs es facilita tota la
informació als alumnes.
També oferim beques Erasmus, tenint la possibilitat de realitzar la formació en
centres de treball o part de la mateixa en una empresa a l’estranger.
Quins criteris se segueixen per l’admissió?
Els criteris d’admissió venen marcats per la normativa oficial de la Generalitat de
Catalunya i segueixen dos criteris: expedient acadèmic previ i número de
desempat. Per a més informació es pot consultar la normativa publicada pel
Departament d’Educació a tal efecte en el següent enllaç:
●

http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/

