
CFGM D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 
 
HORES:  2000 hores (2 cursos acadèmics) 
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA:  
    1 grup de matí  (8:30-15:00) 
    1 grup de tarda (15:30-22:00) 
    1 grup d'àmbit JURÍDIC (1r de matí 8:30-15:00 i 2n de tarda 15:30-20:00) 
 
Amb l’objectiu d’oferir un ensenyament de qualitat, formant professionals altament 
qualificats, el nostre centre treballa activament amb les empreses i entitats de l’entorn. Les 
principals línies de treball de nostre Projecte Educatiu són: 
ATENCIÖ PERSONALITZADA 
L’alumnat de GM té sessions de tutoria setmanals on es fa seguiment acadèmic de 
l’alumne/a i del grup-classe, activitats de formació en valors i intel·ligència emocional,  
control d’assistència diari amb SMS’s a les famílies i informes mensuals. Es dissenyen 
itineraris personalitzats i plans individualitzats si s’escau. En cas d’alumnat menor d’edat, 
el tutor/a s’entrevista amb les famílies com a mínim un cop al curs i sempre que ho sol·liciti 
la família.  
SORTIDES I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
Durant els  2 cursos, hi ha programades sortides i activitats, per tal que l’alumnat pugui 
adquirir d’una forma pràctica i diferent coneixements tranversals que sens dubte els 
ajuden a assimilar i refermar els coneixements assolits a les unitats formatives: visites al 
Parlament de Catalunya, visites per Reus per treballar aspectes del temari (Arxiu 
municipal, correus, bancs, ...), visita a TV3, xerrades d’experts,  
XARXA D’EMPRESES SIMULADES 
Amb aquesta metodologia, l’alumnat de la família administrativa pot fer des de l’aula tota 
la gestió d’una empresa forma part d’una xarxa mundial d’empreses simulades. Cada 2 
anys alumnat i professorat hi participen com a expositors, amb altres empreses simulades 
d’arreu del mon a la Fira de Barcelona d’Empreses Simulades. 
EMPRENEDORIA 
Cada curs s’organitzen unes jornades per fomentar l’actitud emprenedora en l’alumnat, 
amb tallers i xerrades impartides per experts i ex-alumnes del centre. 
INNOVACIÓ 
El centre desenvolupa i participa en projectes d’innovació propis, amb altres centres i amb 
la universitat. Els projectes són desenvolupats per alumnes i professorat i subvencionats 
per les empreses que els encarreguen o bé per fons públics ja destinats a innovació 
educativa. 
MODALITAT SEMIPRESENCIAL 
Per tal de facilitar el seguiment dels estudis a les persones que per motius de treball, tenir 
cura d’altres persones, o bé qualsevol altra circumstància excepcional que els hi impedeix 
o dificulta d’assistir a totes les hores lectives, l’Institut Baix Camp ofereix a l’alumnat de 
cicles formatius la modalitat d’estudis semipresencials. L’alumne/a ha de sol·licitar-ho en 
el moment de la matrícula a secretaria (o si es dona el cas durant el cus, al tutor/a de 
grup), pactar l’horari abans d’inici de curs i acreditar els motius documentalment.  
 
• Per accedir a un CFGM cal disposar del títol d’ESO o de la Prova d’accés a GM.  
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FORMACIÓ EN CENTRE DE TREBALL 
Aquest mòdul consisteix en fer 350 hores de treball pràctic en empreses de la zona a fi, 
Aquest mòdul posa en contacte l’alumnat amb la realitat del món laboral i completa la 
formació que reben al centre. A més de poder fer-ho constar  en el seu currículum, tenen 
l’oportunitat  d’entrar a formar part de la borsa de treball de l’empresa o entitat on han fet 
les pràctiques. 
Les empreses es busquen des del centre i són principalment: gestories, Hospital de Sant 
Joan, Ajuntament, empreses de qualsevol sector amb departament d’administració, etc. 
ERASMUS+: POSSIBILITAT DE FER LES PRÀCTIQUES A L’ES TRANGER 
Cada curs alguns alumnes poden gaudir de beques ERASMUS+ per anar durant 1 mes a 
fer practiques en empreses d’altes països. És una experiència personal i professional molt 
enriquidora per l’alumnat. 
SORTIDES PROFESSIONALS 
Empreses de qualsevol sector amb departament d’administració, oposicions per 
l’Administració Pública, Ajuntaments, Consells Comarcals, ... 

Mòdul 
Hores 
totals 

Hores 
setmana 

M1 Comunicació empresarial i atenció al client 165 5 

M2 
Operacions administratives de compravenda 132 4 

M3 Operacions administratives de recursos humans 99 3 

M4 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 132 4 

M5 Tècnica comptable 132 4 

M7 Tractament informàtic de la informació (UF1,UF2 i UF3) 132 4 

M8 Operacions administratives de suport 66 2 

Mn 

Aplicacions de suport  
RRHH/Informàtica/Comunicació (66h) 
Reforç tresoreria(33h) 

99 3 

 TOTAL 1r CURS  957 29 

M6 Tractament de la documentació comptable 99 3 

M7 Tractament informàtic de la informació (UF4 i UF5, UF6) 99 3 

M9 Anglès 99 3 

M10 Empresa i Administració 165 5 

M11 Empresa a l'aula 132 4 

M12 Formació i orientació laboral. 99 3 

 TOTAL 2n CURS  693 21 

M13 Formació en centres de treball. 350  

TOTALS 2000  


