
Competències
La competència general d'aquest títol consisteix a organitzar i executar les operacions de gestió i 
administració en els processos comercials, laboral comptables, �scals i �nances d'una empresa 
pública o privada, a aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat , gestionant la 
informació, assegurant la satisfacció del client i / o usuari i actuant segons les normes de prevenció 
de riscos laborals i protecció mediambiental.

Sortides laborals
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat tant en grans empreses com a 
PIMES, particularment en el sector serveis, així com les administracions públiques, portant a terme 
tasques administratives de gestió i assessorament en les àrees laboral, �scal, comercial i compta-
ble, oferint un servei i atenció als clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les admi-
nistracions públiques i gestionant l'arxiu i les comunicacions de l'empresa, entre d’altres activitats. 
Podria ser treballador per compte propi o aliena.

www.joanmaragall.com
933 83 36 57

info@joanmaragall.com
 C/ Guifré 300, 08912 Badalona
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Destacats
Formació en centres de treball
En departaments comptables o �nancers i 
gestories.

També pots cursar aquest curs a distància!
Per més informació visita la pàgina web:
www.joanmaragall-elearning.com
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Tarda de 15:00 a 21:30h

�������������èmics
1650h teoria + 350h pràctiques!
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Administració i Finances

El títol de Grau Superior dóna accés a la universitat sense haver de fer obligatòriament la 
selectivitat



933 83 36 57 info@joanmaragall.com

Lorem ipsum

L10 Gorg

L2 Pep Ventura

Badalona

C/ Guifré, Nº 300 - 08912 Badalona
Com arribar: 
Metro: Línia 2 ,  parades Gorg i Pep Ventura

Línia 10 ,  parada Gorg
Autobusos: B3, B25, B26, B30, B31, B4, B5

Vine al centre a informar-te: T’ASSESSORAREM!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Crèdit 1 – Comunicació i atenció al client

Crèdit 2 – Gestió de la documentació jurídica i empresarial

Crèdit 3 – Procés integral de l’activitat comercial 

Crèdit 4 – Recursos humans i responsabilitat corporativa

Crèdit 5 – O�màtica i procés de la informació

Crèdit 6 – Anglès

Crèdit 7 – Gestió de recursos humans

Crèdit 8 – Gestió �nancera

Crèdit 9 – Comptabilitat i Fiscalitat

Crèdit 10 – Gestió logística i comercial

Crèdit 11 – Simulació empresarial 

Crèdit 12 – Formació i orientació laboral

Crèdit 13 – Projecte d’administració i �nances

Crèdit 14 – Formació en centres de treball
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