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Objectius
en la nostre escola, la formació professional administrativa respon a les necessitats 
reals del món laboral, formant professionals competents que treballin en el món de 
les finances, dels recursos humans, de l’empresa, així com en l’àmbit comercial i del 
màrqueting empresarial.

els nostres objectius principals són: 
 1. Aconseguir la inserció laboral dels nostres estudiants. 
 2. Oferir la possibilitat de realitzar pràctiques laborals a l’estranger.
 3. Possibilitar-los l’ FP-DUAL.
 4. Millorar l’aprenentatge de les llengües estrangeres.
 5. Oferir activitats per millorar les competències bàsiques.

serveis que oferim als alumnes de Formació professional:
	 	 •	Tutor	de	formació	de	pràctiques	en	centres	de	treball	(FCT)
	 	 •	Coordinador	d’FP	Dual
	 	 •	Seguiment	tutorial	per	als	alumnes	i	les	famílies
	 	 •	Conveni	amb	la	Universitat	de	màrqueting	ESIC
	 	 •	Projecte	internacional
	 	 •	Borsa	de	treball	(col·laborem	amb	més	de	50	empreses)
	 	 •	Activitats	culturals
	 	 •	Projectes	solidaris	propis
	 	 •	Projectes	mediambientals
	 	 •	Atenció	psicopedagògica
	 	 •	Menjador	escolar

 

1.Presentació
el col·legi Badalonès és una 
escola privada-concertada 
amb una experiència 
docent	de	120	anys on 
eduquem infants i joves 
per ajudar-los a créixer 
com a persones lliures 
i	autònomes	que, de 
manera crítica, puguin 
viure en comunitat i se 
sentin compromesos en 
la construcció d’un món 
més just i sostenible.

El nostre projecte educatiu 
s’ha anat adaptant a les 
exigències d’un món cada 
cop més canviant i, per 
això, preparem els nostres 
alumnes perquè tinguin les 
competències necessàries 
per afrontar amb garanties 
el seu futur, adaptant-nos a 
les destreses i interessos i 
preparant-los per al treball 
col·laboratiu, per resoldre 
problemes, utilitzant en 
l’entorn educatiu diferents 
llengües i podent practicar-
les a l’estranger a través 
del nostre projecte 
internacional, sempre 
mantenint el nostre rigor i 
compromís educatiu.

MANEL DUNJÓ
Director General



Cicle de grau mitjà
Gestió Administrativa

Durada, horari i titulació.

• 2 cursos, 1650 hores lectives i 350 hores de pràctiques
• Horari de matí, de dilluns a divendres
• Tècnic en Gestió Administrativa

2.Gestió
Administrativa

La competència general d’aquest títol consisteix en 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 normati-
va vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons 
les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Què podem fer
després	de	l’ESO?

4t	ESO

CFGM	

CFGS

Batxillerat

Selectivitat

Universitat

Món Laboral

Món LaboralMón Laboral

Prova d’Accés 

FP-Dual

FP-Dual

30% Crèdits 
Convalidats



Informació complementària

•	Formació	en	centres	de	treball

 350 hores de pràctiques en empreses del sector

•	Formació	complementaria

 Seminaris i tallers, visites tècniques, conferències monogràfiques, activitats 
d’iniciativa social

•	Pràctiques	a	l’estranger

 Pràctiques a l’estranger amb el programa ERASMUS + KA102

Sortides	professionals

• Auxiliar administratiu
• Auxiliar administratiu de 
  l’Administració Pública 
• Auxiliar de documentación i arxiu 
• Ajudant d’oficina
• Gestor de cobraments i pagaments

• Administratiu de banca i institucions 
financeres

• Administratiu d’assegurances 
de producció. 

• Administratiu comercial
• Administratiu de gestió de personal

1r	CURS

HORES CRÈDITS

99 Comunicació empresarial i atenció al client 

165 operacions administratives de compravenda

99 Operacions administratives de recursos humans 

165 tècnica comptable

99 tractament informàtic de la informació

99 anglès

165 empresa i administració

99 Formació i orientació laboral

2n	CURS

HORES CRÈDITS

66 Comunicació empresarial i atenció al client 

132 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

132 tractament de la documentació comptable 

132 tractament informàtic de la informació

99 operacions administratives de suport

132 Empresa a l’aula

Pla d’estudis



4.Formació 
Professional Dual
Amb l’objectiu de millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones   
qualificades adequadament per a les seves necessitats, al nostre centre s’ha   
implantat la Formació Professional Dual.

la formació en alternança i dual com-
bina l’aprenentatge en una empresa 
amb la formació acadèmica, aug-
mentant la col·laboració entre els centres 
de formació professional i les empreses, 
en el procés formatiu dels alumnes. 
Aquest procés d’aprenentatge, prèvia-
ment consensuat amb el centre, i que 
sempre és com a mínim un terç del 
total dels continguts de cada cicle 
objecte de la formació dual, garanteix 
un	mínim	de	 970	 hores	 d’estada de 
l’alumne a l’empresa, qualitat de tre-
ballador, amb tots els drets i deures que 
això comporta per les parts. 
El centre i l’empresa pacten els contin-
guts que l’alumne aprendrà en el centre 
de treball ajustant-los a les necessitats i 
perfils del lloc de treball pel qual es forma 
i que ocuparà en el futur. 

• la FP Dual contribueix a la millora 
de la competitivitat de les empreses 
ja que en millora la seva gestió dels re-
cursos humans: permet disposar d’un 
capital humà amb les competències i 
habilitats personals i professionals ne-
cessàries per incorporar-se a l’empresa. 

• la FP Dual posa l’èmfasi en la for-
mació pràctica i en la participació 
activa de l’empresa en el disseny dels 
continguts de la formació professional i, 
per tant, ofereix la possibilitat de formar 
a una persona d’acord a les necessitats 
de les empreses, als seus processos i 
cultura empresarial.

• L’empresa participa de la responsabi-
litat social de fomentar la formació i la 
empleabilitat de les persones.

•	La	formació	és	l’empresa	de	demà. 

3.Prova d’accés 
als CiCles de grau suPerior
Públic destinatari

Han de fer la prova les persones que vo-
len accedir a un cicle formatiu de grau 
superior de formació professional inicial, 
però que no tenen el títol de Batxillerat (o 
equivalent). Per presentar-se a la prova 
cal tenir fets els 19 anys o fer-los durant 

l’any de realització de la prova. També s’hi 
poden presentar les persones que tinguin 
18 anys o que els facin l’any que s’efectuï 
la prova i tinguin un títol de tècnic o tèc-
nica del mateix grup d’itineraris del grau 
superior al qual volen accedir. 

Abans de la inscripció, és important informar-se de: 

• Els terminis per fer els tràmits
• La documentació que cal presentar i on s’ha de presentar
• Les exempcions que es poden demanar i on s’han de demanar
• La sol·licitud de mesures de suport per realitzar la prova d’accés per a 
   persones  amb necessitats específiques
• Quins són els efectes del certificat de superació de la prova



1r	CURS

HORES CRÈDITS

132 Gestió de la documentació jurídica i empresarial 

99 Gestió de recursos humans

132 Ofimàtica i procés de la informació

132 Procés integral de l’activitat comercial

165 Gestió financera

99 Gestió logística i comercial

66 anglès

2n	CURS

HORES CRÈDITS

132 Comunicació empresarial i atenció al client 

132 Procés integral de l’activitat comercial

66 Recursos humans i responsabilitat corporativa 

66 anglès

198 Comptabilitat i fiscalitat 

99 simulació empresarial

99 Formació i orientació laboral

33 Projecte d’amnistració i finances

Pla d’estudis

5.Administració i Finances
Cicle de grau superior
La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar o executar les opera-
cions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, 
fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els 
protocols de gestió de la qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció 
del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de 
protecció mediambiental.

Durada, horari i titulació

• 2 cursos: 1650 hores lectives i 350 hores en pràctiques
• Horari de tarda, de dilluns a divendres
• Tècnic Superior en Administració i finances

Sortides	professionals

• Administratiu d’oficina o de despatx 
professional

• Administratiu de gestió i depersonal 
• Comptable
• Administratiu de banca i d’institucions 

financeres
• Responsable de tresoreria
• Responsable de sistemes 

de pagament
• Responsable de cartera

• Responsable de valors
• Responsable d’internacional
• Administratiu de l’Administració 

Pública
• Tècnic en gestió de cobraments
• Auxiliar d’auditoria
• Agent comercial d’assegurances, 

bancs i d’institucions financers
• Gestors administratius



Internacionalització del centre

La relació entre països és una eina que afavoreix l’obertura de la nostra escola cap 
a l’exterior, el bescanvi de coneixements i la incorporació d’elements innovadors. 
Per això, hem creat una xarxa	internacional	pròpia de contactes que ens permet 
no només el profitós intercanvi d’informació i de professors al més alt nivell, sinó que, 
a més, ofereix una oportunitat única per als estudiants que descobreixen altres for-
mes d’entendre el món i els garanteix una “formació sense fronteres”.

Objectius
• Millorar l’aprenentatge de les llengües 

estrangeres (anglès, francès i alemany)
• Promoure la relació amb altres escoles 

europees
• Incrementar la qualitat i la dimensió 

europea de la formació del professorat
• Intercanviar experiències pedagògiques
• Donar suport a l’ús innovador de les TIC

Donar l’oportunitat als nostres   
alumnes de:
• Aprendre altres cultures
• Conèixer joves d’altres països
• Descobrir noves maneres d’aprendre
• Fer pràctiques a empreses d’altres 

països
• Desenvolupar les teves habilitats 

personals

6.Projecte
Internacional

Informació complementària
•	Formació	en	centres	de	treball

 350 hores de pràctiques en empreses del sector
•	Formació	complementària
 Seminaris i tallers, visites tècniques, conferències monogràfiques, activitats 

d’iniciativa social
•	Pràctiques	a	l’estranger

 Pràctiques a l’estranger amb el programa ERASMUS + KA103
•	Conveni	amb	ESIC
 Convalidació d’un 30% dels crèdits universitaris del centre ESIC

Accés a la Universitat

Els titulats tècnics superiors de cicles formatius de grau superior (CFGS) poden acce-
dir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova; la seva nota d’accés 
és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefi-
nida. Tanmateix, l’actual procediment d’admissió a la universitat  preveu la possibilitat 
que aquests estudiants puguin millorar la nota d’accés a la universitat obtinguda amb 
el CFGS si, de manera voluntària, s’examinen de la fase específica de les PAU.

L’escola ha signat un conveni de col·laboració amb l’ESIC Business Administration 
School per a tots aquells alumnes que s’han graduat en el Cicle de Grau Superior 
d’Administració i Finances.



Projectes de Mobilitat
Anys	2010-11: Projectes mobilitat a tra-
vés del Programa d’Iniciativa de Centres 
de la Generalitat de Catalunya. 
Mobilitats de 13 alumnes a fer práctiques a  
Hèlsinki i Munich.

Anys	2012-13: Projecte de mobilitat 
(IVT) Inicial vocational training.   
10 mobilitats a Alemania i Finlàndia.

L’any 2013 el Col·legi Badalonès va 
obtenir la carta ampliada Erasmus+.

Anys	2014-15: Projectes de mobilitat 
KA102 i KA103.  10 mobilitats d’alumnes i 
4 de professors.

Anys	2014-16: Projecte KA202 “Kick 
off to entrepreneurship with pop up 
Project”. Projecte interdisciplinar amb 

El	camí	cap	a	Europa

Projectes	de	mobilitat		ERASMUS	+
Des del curs 2010/11, el Col·legi manté un programa de col·laboració amb les es-
coles de Helsinki Helmi i Mercuria, així com amb l’escola Riemerschmid de Munich, 
que permet que alumnes de CF, tant de grau mitjà com superior, viatgin a Finlàndia 
i a Alemanya per fer pràctiques laborals i alhora perfeccionar l’idioma estranger. 

El programa ERASMUS + també ens permet formar part de projectes d’altres  
escoles europees.

3 escoles de Finlàndia, una de Letonia 
i una d’Italia. Més de 20 mobilitats entre 
professors i alumnes.

Projecció de futur: 30 mobilitats anuals 
entre alumnes i professors.


