INDUSTRIAL

JO VULL SER
TECNIC
ADMINISTRATIU

El sector industrial requereix professionals que participin en la gestió de les seves empreses, i bona part
d’aquest equip forma el departament d’administració.
Aquest és l’encarregat de gestionar tota la documentació interna i externa que fa que l’empresa acompleixi
amb les seves responsabilitats econòmiques, ﬁnanceres, ﬁscals, laborals...
Si t’agrada gestionar informació i també la relació amb
les persones, et pot agradar aquest oﬁci!

S O RT ID ES
P R O F ES S IO NALS

COMP E TÈN CIES
TÈCNIQUES

Administratiu

Matemàtiques

Atenció al públic

Informàtica

Gestió magatzem

Comptabilitat

Gestió de compres

COM P E T ÈNC IES PERS ONAL S
Organització

Rigor

Ordre

Comunicació

TRAJECTÒRIES PROFESSIONALS HABITUALS EN AQUEST OFICI
És un perﬁl professional amb diverses sortides professionals donada la seva
transversalitat. És per això que les tasques que desenvoluparàs, depenent de
cada moment de la teva responsabilitat, poden ser des de gestió de documentació, tasques de comptabilitat, relació amb clients o proveïdors..., formant part
de departaments com poden ser el comptable, de recursos humans, ﬁscal,
logístic, de producció....

CAS
D’ÈXIT
Tècnic
administratiu
“He fet CFGM d’Auxiliar administratiu
a l’IES Vic i el CFGS d’Administració i
Finances. Actualment estic al 3r any
del G.d’Administració i Direcció
d’Empreses a la Universitat de Vic.
L’experiència que m’han proporcionat aquests cicles formatius han
marcat la diferència alhora de
realitzar els meus estudis universitaris ja que hi accedeixes amb unes
nocions que faciliten molt la
comprensió de les matèries que s’hi
imparteixen.”

Cristian Ruiz Ramírez

IT IN ERARIS FORM ATIUS
Cicles formatius de Grau Mitjà / Cicles formatius de Grau Superior
GM - Gestió administrativa | GS - Administració i ﬁnances

GM

GS

insvic@xtec.cat

ivic.cat

x

x

> La Salle de Manlleu

manlleu@lasalle.cat

lasallemanlleu.cat

x

x

> Pive de Tona

info@pive.es

pive.es

x

> Institut Lacetània de Manresa

inslacetania@xtec.cat

agora.xtec.cat/inslacetania

x

> Campus Professional U Manresa

umanresa@umanresa.cat

umanresa.cat/ca/campus-professional

> Diocesana de Navàs

edn@edn.cat

edn.cat

> Montserrat de Sant Vicenç de Castellet

colmontserrat@xtec.cat

montserratfp.cat

x

x

> Institut de Vic

x
x

joviat.cat

> Joviat de Manresa

x
x
x

escolaxarxa.cat

x

x

> Institut Bosc de la Coma d’Olot

iesbosccoma@xtec.cat

boscdelacoma.cat

x

x

> Institut Montsoriu d’Arbúcies

> Xarxa de Berga

iesmontsoriu@xtec.cat

agora.xtec.cat/iesmontsoriu/

x

> Institut Serrallarga de Blanes

iesserrallarga@xtec.cat

agora.xtec.cat/iesserrallarga/

x

x

> Institut de Santa Coloma de Farners

info@iessantacolomadefarners.cat

iessantacolomadefarners.cat

x

x

> Institut Manolo Hugué de Caldes de Montbui

a8043486@xtec.cat

agora.xtec.cat/iesmanolohugue/

x

x

> Institut Carles Vallbona de Granollers

centre@iescarlesvallbona.cat

iescarlesvallbona.cat

x

> Escola del Treball de Granollers

oﬁcines@iesemt.net

institutemt.cat

x

x

> Educem II de Granollers

centres@educem.com

educem.com

x

x

> Institut Vil·la Romana de la Garriga

a8035234@xtec.cat

vromana.cat

x

x

> Institut Marina de La Llagosta

iesmarina@xtec.cat

institutmarina.cat

x

x

> Institut Giola de Llinars del Vallès

institutgiola@xtec.cat

institutgiola.org

x

x

> Institut Gallecs de Mollet del Vallès

iesgallecs@xtec.cat

insgallecs.cat

x

x

> Institut Torre de Malla de Parets del Vallès

instorredemalla.cat

x

x

> Institut Baix Montseny de Sant Celoni

insbaixmontseny.cat

> Institut La Vall de Tenes de Sta. Eulàlia de Ronçana secretaria@iesvalltenes.cat

iesvalltenes.cat

x
x

Graus Universitaris
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
> Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

QUÈ ÉS CADA ES T UDI?

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Cicles Formatius de Grau Superior

(des de 4t ESO)

(des de Batxillerat i Grau Mitjà)

Graus Universitaris

Els CFGM són estudis de dos anys de

Els CFGS són estudis superior de dos anys

durada en què està previst la realització de

de durada en què està previst la realització de normalment de quatre anys en què està

pràctiques a l’empresa durant el segon any

pràctiques a l’empresa durant el segon any

d’estudis i ﬁns i tot la contractació o beca

d’estudis i ﬁns i tot la contractació o beca

salari si els estudis es fan en modalitat dual.

salari si els estudis es fan en modalitat dual.

Els Graus Universitaris són estudis superiors
previst fer pràctiques en empreses.

+ info queestudiar.gencat.cat

Àmbits professionals:

INDUSTRIAL
TECNIC
GESTIO

Amb el suport de:

AGRICULTURA
SERVEIS

