FAQ’S CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA
´
● Quants alumnes hi ha per grup?
Un màxim de 30 alumnes.
● Es fa en horari de matí o de tarda?
En horari de matí (dins la franja de 8 a 14h) durante el primer curs. En segon curs,
al fer-se en modalitat FCT i DUAL, l’alumnat acudirà a l’empresa de pràctiques en
horari de tarda FCT i pel matí alguns dies en pràctiques DUAL.
● Quants crèdits es fan? Quan es fan?
Els mòduls de Gestió Administrativa queden distribuïts seguint la següent
organització:
Primer curs:
•Mòdul 1 – Comunicació empresarial i atenció al client
•Mòdul 2 – Operacions administratives de compravenda
•Mòdul 3 – Operacions administratives de RRHH
•Mòdul 5 – Tècnica comptable
•Mòdul 7 – Tractament informàtic de la informació
•Mòdul 9 – Anglès
•Mòdul 10 – Empresa i Administració
•Mòdul 12 - FOL
•Tutoria

Segon curs:
•Mòdul 1 – Comunicació empresarial i atenció al client
•Mòdul 3 – Operacions administratives de RRHH.
•Mòdul 6 – Tractament de la documentació comptable
•Mòdul 7 – Tractament informàtic de la informació
•Mòdul 8 – Operacions administratives de suport
•Mòdul 11 – Empresa a l’aula
•Mòdul 12 – Formació i orientació laboral
•Mòdul 14- Dual
•Tutoria
● Quins són els espais de l’escola destinats al Cicle?
L’escola disposa dels equipaments necessaris per a desenvolupar els aprenentatges del
cicle amb comoditat. L’alumnat compta amb una aula específica per al grup, en la qual
tindrà ordinadors i espai per la simulació d’empresa.
L’escola també posa a la seva disposició altres espais del centre, com la sala d’actes, el
gimnàs o les aules d’Informàtica, per a que siguin utilitzades pel grup sempre que calgui.
● Com són les classes?
En les classes de Gestió Administrativa es partirà d’un aprenentatge actiu en el qual
l’alumne/a aprendrà tots el departaments de l’empresa i el seu funcionament. Inclou el
treball per projectes i simulació d' sempre sota la guia del professorat.
● S’utilitzen llibres?
S'utilitzen llibres en alguns mòduls, tenint en compte que es complementa amb
material aportat pels docents (presentacions, exercicis, articles, fitxes, etc.)
● Es pot sortir al carrer a l’hora d’esbarjo?

Sí. L’escola està en una zona privilegiada de la ciutat i és molt recomanable sortir per
descansar, relacionar-se amb els companys, prendre un cafè o passejar.
● Es fan activitats i/o sortides fora de l’escola?
Sí, hi ha dues sortides del Programa Cultural del centre a l'any estipulades en el
calendari. Tenen un caràcter cultural, de cohesió, etc.
A més a més, es realitzen sortides en els anomenats dies de mobilitat relacionades
amb un mòdul en concret. Aquestes sortides són molt interessants ja que estan
directament relacionat amb l'aprenentatge a classe.
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?
Tots els mòduls tenen activitats per a avaluar l’aprenentatge, alguns d’aquests són
exàmens i altres creacions de productes o treballs.
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.
● 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 i entitats que col·laboren amb l’escola són entre d’altres: Fundació Escolta
Josep Carol, Generali, Cazcarra, Consorci d’Educació de Barcelona, Diputació de
Barcelona, 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.)
● Es fan reunions de pares?
Sí, dues vegades a l'any. No obstant això, el tutor té assignada una hora a la setmana
d'atenció als pares amb una total disposició per a qualsevol entrevista que es sol·liciti.
● Quines sortides professionals reals té el Cicle? Quines opcions reals hi ha de
trobar feina?
És un cicle amb moltes sortides professionals com ara les següents:
•Auxiliar administratiu
•Ajudant d’oficina
•Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments
•Administratiu comercial

•Auxiliar administratiu de Gestió de Personal
•Auxiliar administratiu de l’Administració Pública
•Recepcionista
•Ajudant d’atenció al client
•Auxiliar de Tresoreria
•Ajudant de mitjans de pagament
● 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 en finalitzar el Cicle?
○ Cicle de Grau Superior
○ Un altre Cicle de Grau Mitjà
○ Batxillerat
● 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/

