
FP Bàsica en 

Serveis  

administratius 
 

 

  Preinscripció 

Cal presentar, entre d’altres*: 

 Una única sol·licitud en el centre 

demanat en primer lloc.  Aquesta 

sol·licitud es facilita gratuïtament en els 

centres. 

 Original i fotocòpia del DNI/NIE o 

Passaport. 

 Original i fotocòpia de la targeta 

sanitària. 

 Original i fotocòpia de la certificació 

acadèmica de la qualificació obtinguda 

als estudis que hi permeten l’accés. 

 

  Matrícula 

Cal portar, entre d’altres*: 

 Dues fotografies mida carnet. 

 Original i fotocòpia del títol o resguard 

dels estudis que hi permeten l’accés  

 Informe del Consell Orientador 

 Original i fotocòpia del resguard de l’ 

ingrés bancari del pagament de la 

matrícula. 

* Les dates i condicions de la preinscripció i 

matrícula les publica anualment el 

Departament d’Educació. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   
 
       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  Horari de secretaria 

 Dilluns a Divendres de 9.00h a 17.00h 

 

      INS 

  ALLVERA 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Vallvera 
 

Ptge. de la Fàbrica Tèxtil Coma Cros, 14 
17190 Salt     (Girona) 
 

Tel. 972 23 19 19        Fax 972 23 78 59 
iesvallvera@xtec.cat 
www.iesvallvera.cat 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iesvallvera@xtec.cat
http://www.ies/


FP BÀSICA SERVEIS 

ADMINISTRATIUS 
 

Durada: 2 cursos acadèmics 
 

Hores: 2000 hores (1750 hores lectives i 

250 hores de formació en centres de 
treball). 

 

Horari lectiu: tardes  

 

  Titulació 
 
És un títol professional de nivell 1:  
TÈCNIC EN SERVEIS ADMINISTRATIUS  I 

GRADUAT EN ESO.  

 
 

SORTIDES  
Auxiliar d’oficina. 

Auxiliar d’arxiu. 

Auxiliar d’informació. 

Classificador o repartidor de 
correspondència. 

Operador documental 

Auxiliar de vendes. 
Auxiliar de dependent de comerç. 

Operador de caixer/a. 

Conserge.  
 

Competència general 
 

La competència general del títol consisteix a 
realitzar tasques administratives i de gestió 
bàsiques.  
 
 

  Requisits d’accés 
 
Poden accedir a aquests ensenyaments els 

alumnes i les alumnes que compleixin 

simultàniament els següents requisits: 
 

a) Tenir complerts quinze anys, o complir-

los durant l’any natural en curs, i no tenir 
complerts els 18 anys d’edat en el moment 

de l’accés ni durant l’any natural en curs. 

 
b) Haver cursat tercer curs de l’educació 

secundària obligatòria o, excepcionalment, 

haver cursat el segon curs d’educació 

secundària obligatòria. 
 

c) Haver estat proposat per l’equip docent, 

mitjançant el corresponent Consell 
Orientador, amb l’aprovació dels pares, 

mares o tutors legals per a la incorporació a 

un cicle de formació professional bàsica. 
 
 
 

Accés a cicles formatius 
 

Un cop finalitzat permet l’ accés directe a 

CF DE GRAU MIG de qualsevol família 

professional. 
 

 

      

Continguts de la FP Bàsica 

 
• Mòduls o assignatures comuns. (ESO ) 

• Mòduls professionals. (Gestió 

administrativa) 

• Pràctiques (250 hores mínim) A partir 

del segon curs. 

 
 

  Quins mòduls estudiaràs? 
 

• Ciències aplicades I i II 

• Comunicació i societat I i II 

• Entorn laboral 

• Tècniques administratives bàsiques 

• Arxiu i comunicació 

• Preparació de comandes i venda de 

productes 

• Tractament informàtic de dades 

• Aplicacions bàsiques d’ofimàtica 

• Atenció al client 

• Síntesi 

• Tutoria 

•  FCT ( 250h de pràctiques) 

 

Sortides professionals 
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