Administració i Finances

CICLES FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR

2000 hores
2 cursos
350 hores
pràctiques
De què treballaràs?
Administratiu d’oficina, comercial i
personal.
Administratiu comptable.
Responsable de tresoreria, pagament,
cartera de valors, etc.
Agent comercial, d’assegurances,
bancs, etc.
Gestor administratiu.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Gallecs

On treballaràs?
treballaràs?

www.insgallecs.cat
iesgallecs@xtec.cat

En tot tipus d’empreses (grans, petites i
mitjanes), bancs, corredories d’assegurances, despatxos professionals, i també en
l’Administració pública.

Passeig Cesc Bas, n. 3
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 53 43

Què estudiaràs?
estudiaràs?
Gestió de la documentació Jurídica i Empresarial.
Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
Ofimàtica i procés de la informació.
Procés Integral de l’activitat comercial.
Comunicació i atenció al client.
Anglès.
Gestió de recursos humans.

Com arribar-hi?
- Rodalies RENFE

Gestió financera.

Línia

R2. Estació Mollet– Sant Fost

Comptabilitat i fiscalitat.

Línia

R3. Estació Mollet– Sta. Rosa

Gestió logística i comercial.
Simulació empresarial, FCT.
Projecte d’administració financera.
Formació i orientació laboral.

Període de preinscripció: Calendari a determinar pel Departament d’Ensenyament.

- Bus urbà. Línia1.

Matriculació: Primera quinzena de juliol.
(consultar web del departament:

- Sagalés. Enllaça Mollet amb Barcelona i
altres municipis del Vallès.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
estudis/formacio_professional_de_grau_superior/

- Per carretera: AP-7, C-17, C-33, C-59

383 hores
pràctiques
De què treballaràs?
Educador/a infantil en llars d’infants.
Animador/a infantil en colònies d’estiu, tallers, ludoteques.

On treballaràs?
Escoles Bressol.
Escoles de Primària (P3).
En programes de serveis socials/
culturals.
Què estudiaràs?
estudiaràs?

2000 hores
2 cursos
383 hores
pràctiques
De què treballaràs?
treballaràs?

Educador/a de discapacitats (físics,
psíquics i sensorials).
Tècnic/a en programes d’ajut a domicili.
Tècnic/a en programes de prevenció i inserció de persones en risc de marginació
social.
Tècnic/a en inserció ocupacional.

On treballaràs?
treballaràs?
En administracions, centres de serveis socials, centres d’acolliment, centres d’inserció ocupacional i professional, programes
de prevenció o inserció social.



Intervenció en menors i família.



Didàctica de l’Educació Infantil.



Autonomia personal i salut infantil.

Què estudiaràs?
estudiaràs?



El joc infantil i la seva metodologia.



Expressió i comunicació.



Desenvolupament cognitiu i motor.



Desenvolupament socioafectiu.



Habilitats socials.



Primers auxilis.











Formació i orientació laboral.



Empresa i iniciativa emprenedora.



Projecte.



Formació en centres de treball.









Context de la intervenció social.
Inserció sociolaboral.
Atenció a les unitats de convivència.
Mediació comunitària.
Suport a la intervenció educativa.
Promoció de l’autonomia personal.
Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
Metodologia de la intervenció social.
Primers auxilis.
Habilitats socials.
Formació i Orientació Laboral.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Projecte.
Formació en centres de treball.

Documentació i
Administració sanitàries

2 cursos

Integració Social

Educació Infantil

2000 hores

2000 hores
2 cursos
350 hores
pràctiques

De què treballaràs?
treballaràs?
Tècnic en documentació sanitària.
Tècnic en codificació.
Tècnic d'arxius en centres sanitaris.

On treballaràs?
treballaràs?
En atenció primària i comunitària, serveis d'administracions de centres hospitalaris, arxiu i unitats de salut pública
i unitats d'avaluació i control de qualitat
de la prestació sanitària.
Què estudiaràs?
estudiaràs?











Gestió de pacients.
Terminologia clínica i patologia.
Extracció de diagnòstics i procediments.
Arxiu i documentació sanitaris.
Sistemes d’informació i classificació sanitaris.
Ofimàtica i procés de la informació.
Codificació Sanitària.
Atenció psicosocial al pacient-usuari.
Validació i explicació de dades.
Gestió Administrativa sanitària.

