FAMILIA PROFESSIONAL D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
CICLES FORMATIUS A DISTÀNCIA
CICLES A DISTÀNCIA A L’IES SES ESTACIONS
ADMINISTRACIÓ I
GESTIÓ - ADG

Si vols formar-te desde casa, el centre ofereix els següents ensenyaments a distancia.
 Cicle formatiu de grau mitjà en Gestió administrativa (ADG21)
 Cicle formatiu de grau superior en Assistència a la direcció (ADG31)
 Cicle formatiu de grau superior en Administració i finances (ADG32)

PERFIL DELS
USUARIS

Adreçat a:
Persones, especialment les adultes, que per les seves situacions personals no puguin estudiar i formar-se en règim
presencial, Permet combinarla formació amb l'activitat laboral o altres responsabilitats.
Es requereix:
 Tenir competència informàtica a nivell d'usuari. S’utilitza la plataformamoodleper al seu desenvolupament.
 Tenir ganes d'estudiar al teu ritme.
 Tenir requisits d'accés als cicles formatius de formació professional.

D’ACCÉSALS
CICLES DE GRAU
SUPERIOR

 Estar en possessió del títol de batxiller (o BUP), aprovat el. 2n. curs de qualsevol batxillerat experimental, o
superat el curs d’orientació universitari ( COU )
 Tenir el títol de tècnic de grau mitja, de tècnic especialista, tècnic superior o un altre d’equivalent a efectes
acadèmics.
 Estar en possessió d’una titulació universitària.
 Amb una prova d’accés a cicles formatius de grau superior o la prova d’accés a la universitat per a més grans
de 25 anys.

D’ACCÉS AL
CICLE DE GRAU
MITJÀ







Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria ( ESO )
Estar en possessió d’ un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar
Haver superat el segon curs de Batxiller Unificat Polivalent ( BUP )
Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o, el segon,
de comuns experimental.
 Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algú dels anteriors.
 Amb la prova d’accés a cicles formatius de GM (mínim desset anys),

SABIES QUE…






Organització

 Cada alumne pot triar cada any els mòduls del cicle formatiu que trobi oportuns amb les limitacions establertes

Pots convalidar mòduls ja cursats a estudis presencials amb els de distància.
Pots fer els estudis durant els anys que necessitis.
Si tens certificats de professionalitat, pots completar la formació per obtenir el títol oficial d'FP.
Si tens unitats de competència reconegudes per l'experiència professional, tens prioritat per accedir a aquesta
modalitat d’ensenyament.

a les instruccions de cada curs.

 Alguns mòduls poden tenir hores de pràctica en uncentre educatiu.
 L'alumne té un tutor a cada mòdul que s’encarregarà de la resolució de consultes, correcció de tasques i
avaluació de cada unitat de treball i li. guiarà en el procés d’aprenentatge.

 Dins l’entorn de Moodlel’alumne trobarà el material per a la preparació del mòdul i eines de comunicació tant
amb el tutor com els seus companys.

IES Ses Estacions
Carrer del Marquès de la Fontsanta, 12,
07005 Palma, Illes Balears
Telèfon: 971 77 02 67
www.iessesestacions.es

PROVA
PRESENCIAL

A més de les activitats a realitzar a través de la plataforma Moodle, per poder obtenir una qualificació
positiva del mòdul l’alumne ha d’aprovar el conjunt de les activitats online a més de una prova presencial al
centre al mes de maig. Aquesta prova presencial versarà sobre totes les unitats curs.

FCT

400 h. Els alumnes que superin tots els mòduls hauran de realitzar el mòdul de Formació en centres de
treball en el període ordinari de Setembre a desembre. Com que el perfil de molts dels candidats és de
treballadors en actiu, en moltes ocasions poden demanar la l'exempció total o parcial d’aquest mòdul sempre
que compleixin els requisits de l'experiència professional establerts a la normativa.

3001
647
648
649
650
651
179
658

MÒDULS PROFESSIONALS D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES ADG32
652
Tractament informàtic de dades.
Gestió de recursos humans.
653
Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
Gestió financera. **
654
Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
Comptabilitat i fiscalitat.**
655
Ofimàtica i procés de la informació.* Mòdul impartit en anglès.
Gestió logística i comercial.
656
Procés integral de l'activitat comercial.
Simulació empresarial.* Mòdul impartit en anglès.
660
Comunicació i atenció al client.
Formació en centres de treball.
657
Anglès.
Projecte d’administració i finances.
Formació i orientació laboral.

** Per poder cursar Gestió financera. i Comptabilitat i fiscalitat és necessari haver cursat el mòdul de Procés integral de l'activitat comercial.
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MÒDULS PROFESSIONALS D’ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ
661
Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
Protocol empresarial.
662
Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
Organització d’esdeveniments empresarial
Ofimàtica i procés de la informació* Mòdul impartit en anglès. 663
Gestió avançada de la informació
180
Procés integral de l'activitat comercial.
Segona llengua estrangera: Alemany
667
Comunicació i atenció al client.4.
Formació en centres de treball.
664
Anglès.
Projecte d’assistència a la direcció
Formació i orientació laboral.

MÒDULS PROFESSIONALS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
442
Comunicació empresarial i atenció al client
Operacions administratives de recursos humans
443
Operacions administratives de compra-venda
Tractament de la documentació comptable**
446
Empresa i administració
Empresa a l’aula
448
Tractament informàtic de la informació**
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
451
Tècnica comptable
Formació en centres de treball
Anglès
Formació i orientació laboral
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**Per poder cursar el mòdul de Tractament de la documentació comptable es necessari haver cursat prèviament Tècnica comptable

CONTINUITAT
ACADÈMICA

 El cicle de grau mitjà dona accés a determinats cicles formatius de grau superior
 El primer curs d’Assistència a la direcció i d’Administració i finances es comú i els seus mòduls tenen
convalidació directa.
 Els cicles de grau superior donen accés directe a determinats títols universitaris de grau, com Administració
d’Empreses i Relacions laborals, en les condicions d’admissió establertes.

