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Tècnic Superior en Administració i Finances Dual    (AIF) 
 
Identificació del títol 
 

Nivell acadèmic: Cicle Formatiu de Grau Superior. 

Titulació : Tècnic Superior en  Administració i Finances (oficial a tota la Unió Europea). 

Durada: dos cursos acadèmics (1584 hores lectives i 416 hores de pràctiques d’empresa). 

Possibilitat de fer una estada remunerada en empreses d’unes 900 h. 

 
Condicions d’accés 
 
Batxillerat, prova d’accés a cicles de grau superior, cicles formatius de grau mitjà o estudis equivalents. 
 
Àrees de treball 
 
• Realitzar la gestió i control administratiu de recursos humans. 
• Realitzar el suport administratiu a les tasques de selecció, formació, desenvolupament i prevenció de riscos en 

l’àrea de recursos humans. 
• Administrar els sistemes d’informació i arxiu en suport convencional i informàtic. 
• Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de  la informació i la documentació.  
• Determinar les necessitats financeres de l’empresa. 
• Gestionar la informació i contractació dels recursos financers. 
• Gestionar i controlar la tresoreria i el seu pressupost. 
• Utilitzar aplicacions ofimàtiques en la gestió de  la informació i la documentació. 
• Administrar i gestionar amb autonomia les comunicacions de la direcció. 
• Elaborar documentació i presentacions professionals en diferents formats. 
• Administrar els sistemes d’informació i arxiu en suport convencional i informàtic. 
• Preparar i presentar expedients i documentació jurídica i empresarial davant organismes i administracions 

públiques. 
• Efectuar les activitats de suport administratiu de recursos humans. 
• Realitzar les activitats administratives de tresoreria. 
• Realitzar la gestió comptable i fiscal. 
• Suport en la gestió de compres i logística. 
 
Metodologia 
 

• Seguiment tutorial individualitzat. 
• Pràctiques en les principals empreses del sector, amb seguiment tutorial. 
• Formació totalment pràctica en processos administratius amb l’ordinador com a eina del dia a dia. 
• Ús dels principals programes de gestió per les àrees de comptabilitat, comercial i recursos humans. 
 
Formació Professional Dual 
 
La formació dual és la combinació del temps de formació en el centre d’estudis i el temps d’activitat dels alumnes a 
l’empresa comportant el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat 
laboral a l’empresa, que realitzen en condició de treballador assalariat o becari de formació. 
 

http://www.jviladomsfp.cat/


 
 
Mòduls professionals 
 

Comunicació i atenció al client 
Gestió de la documentació jurídica i empresarial 
Procés integral de l’activitat comercial 
Recursos humans i responsabilitat corporativa 
Ofimàtica i procés de la informació 
Anglès 
Gestió de recursos humans 
Gestió financera 
Comptabilitat i Fiscalitat 
Gestió logística i comercial 
Simulació empresarial 
Formació i orientació laboral 
Projecte d’administració i finances 
Formació en centres de treball 
 
 
Sortides acadèmiques: Accés a estudis universitaris 
 

Accés directe a qualsevol estudi universitari oficial de grau (sempre que s’obtingui la nota mínima demanada). Es 
pot obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. 
 

Avantatges a l’hora d’accedir a la universitat: 
 
• L’alumne pot accedir directament a certes carreres sense haver de fer les PAU, segons nota de tall. 
• Els alumnes afronten la carrera amb uns coneixements totalment pràctics. 
• Convalidacions segons les carreres i universitats.  
• En finalitzar el cicle molts dels alumnes poden compaginar els estudis universitaris amb una feina directament 

relacionada amb allò que han estudiat. 
 
 
Sortides professionals 
 

És competència general d'aquest tècnic superior organitzar i executar les operacions de gestió i administració en 
els processos comercials, laboral, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, 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. 
Les principals sortides professionals en l’àmbit de l’empresa privada o pública i d’organismes públics són: 
 

• Administratiu/va d’oficina, comercial, financer/a, comptable, de logística i/o de recursos humans. 
• Administratiu/va de banca i d’assegurances. 
• Administratiu/va de l’administració pública. 
• Administratiu/va d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. 
• Tècnic/a en gestió de cobraments. 
• Responsable d’atenció al client. 
 
 
Inserció laboral 
 

Els alumnes tenen a la seva disposició el servei de Borsa de Treball durant els estudis i una vegada finalitzats. 
Aproximadament el 100% dels alumnes s’incorpora al món laboral o continua estudis superiors al finalitzar el cicle. 
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Tècnic Superior en Educació Infantil Dual   (EDI) 
 
Identificació del títol 
 
Nivell acadèmic: Cicle Formatius de Grau Superior 

Titulació: Tècnic/a Superior en Educació Infantil (oficial a tota la Unió Europea) 

Durada: Dos cursos acadèmics ( 1.551 h lectives i 449 h de pràctiques en empreses) 

Possibilitat de fer una estada remunerada en empreses d’unes 900 h. 

 
Condicions d’accés 
 
Batxillerat, prova d’accés a cicles de grau superior, cicles formatius de grau mitjà o estudis equivalents. 
 
Àrees de treball 
 
• Establir i mantenir relacions fluïdes amb la comunitat educativa i coordinació amb les famílies, l'equip educatiu 

i amb altres professionals. 

• Programar, organitzar, realitzar i avaluar projectes i activitats adreçades a infants de zero a sis anys en el marc 

de la intervenció educativa del centre i del grup d’infants. 

• Desenvolupar programes d'adquisició i entrenament en hàbits d'autonomia i salut, I programes d’intervenció en 

situacions de risc. 

• Promoure i implementar situacions de joc com a eix principal de l'activitat i del desenvolupament bàsic de 

l’infant. 

• Desenvolupar els recursos expressius i comunicatius del nen i la nena com a mitjà de creixement personal i 

social. 

• Desenvolupar accions per afavorir l’exploració de l'entorn a través del contacte amb els objectes; relacions del 

nen o nena amb els seus iguals i amb les persones adultes. 

• Definir, seqüenciar i avaluar aprenentatges, interpretant-los en el context del desenvolupament infantil de zero 

a sis anys. 
 
Metodologia 
 
• Les classes són eminentment pràctiques 

• Seguiment tutorial individualitzat 

• Pràctiques en les principals empreses del sector, amb seguiment tutorial. 

 
Formació Professional Dual 
 
La formació dual és la combinació del temps de formació en el centre d’estudis i el temps d’activitat dels alumnes a 

l’empresa comportant el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat 

laboral a l’empresa, que realitzen en condició de treballador assalariat o becari de formació. 

 

http://www.jviladomsfp.cat/


Mòduls professionals 
 
Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social 

Didàctica de l’educació infantil 

Autonomia personal i salut infantil 
El joc infantil i la seva metodologia 

Expressió i comunicació  

Desenvolupament cognitiu i motriu  

Desenvolupament socioafectiu  

Habilitats socials  

Primers auxilis  

Formació i orientació laboral   

Empresa i iniciativa emprenedora 
Projecte d’atenció a la infància 
Formació en centres de treball 

Sortides acadèmiques: Accés a estudis Universitaris 
 

Accés directe a qualsevol estudi universitari oficial de grau (sempre que s’obtingui la nota mínima demanada). Cal 

realitzar les PAP (Prova d’Aptitud Personal). Es pot obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.  

 
Avantatges a l’hora d’accedir a la universitat: 
 
• Afrontar la carrera amb uns coneixements totalment pràctics. 

• Poder compaginar una carrera universitària amb una feina directament relacionada amb el què han i estan 

estudiat.  

• Reconeixement d’alguns crèdits cursats en el cicle formatiu amb crèdits d’estudis universitaris. 

 
Sortides professionals 
 
És competència general d’aquest tècnic superior dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes 

educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta 

pedagògica elaborada per un mestre o mestra. 

 

• Educador o educadora infantil en el primer cicle d’educador infantil (sota la supervisió d’un mestre o una 

mestra) 

• Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en 

situació de risc social 

• Educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, 

biblioteques, centres educatius, ... 

 
Inserció laboral 
 

Els alumnes tenen a la seva disposició el servei de Borsa de Treball durant i un cop finalitzats els estudis. 

Aproximadament el 100% dels alumnes s’incorpora al món laboral o continua estudis superiors al finalitzar el cicle. 
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Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa  Dual  
Perfil Professional Ciberseguretat         (ASIX) 
 
 
Identificació del títol 
 
Nivell acadèmic: Cicle Formatiu de Grau Superior. 

Titulació: Tècnic Superior en Administració de sistemes informàtics en Xarxa (oficial a tota la Unió Europea). 

Durada: dos cursos acadèmics (1617 h. lectives i 383 h. de pràctiques d’empresa). 

Possibilitat de fer una estada remunerada en empreses d’unes 900 h. 

 

Condicions d’accés 
 
Batxillerat, prova d’accés a cicles de grau superior, cicles formatius de grau mitjà o estudis equivalents. 
 
Àrees de treball 
 
• Administrar els dispositius maquinari del sistema 
• Instal·lar, configurar i administrar el programari de base i d’aplicació del sistema 
• Assegurar equips informàtics 
• Instal·lar, configurar i administrar el programari per gestionar un entorn web 
• Instal·lar, configurar i administrar serveis de missatgeria electrònica 
• Instal·lar, configurar i administrar serveis de transferència d’arxius i multimèdia 
• Gestionar serveis en el sistema informàtic 
• Configurar i explotar sistemes informàtics 
• Configurar i gestionar un sistema gestor de bases de dades 
• Configurar i gestionar la base de dades 
• Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns d’Internet, intranet i extranet 
 
Mòduls professionals: 
 
Implantació de sistemes operatius 
Gestió de bases de dades 
Programació bàsica 
Llenguatge de marques i sistemes de gestió 
d’informació 
Fonaments de maquinari 
Administració de sistemes operatius 
Planificació i administració de xarxes 
Serveis de xarxa i Internet 
Implantació d’aplicacions web 

Administració de sistemes gestors de bases de 
dades 
Seguretat i alta disponibilitat 
Formació i orientació laboral 
Empresa i iniciativa empresarial 
Projecte d’administració de sistemes informàtics en 
xarxa 
Formació en centres de treball 
Ciberseguretat i hacking ètic 
Seguretat en sistemes, xarxes i serveis 

Formació Professional Dual 
 
La formació dual és la combinació del temps de formació en el centre d’estudis i el temps d’activitat dels alumnes a 
l’empresa comportant el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat 
laboral a l’empresa, que realitzen en condició de treballador assalariat o becari de formació. 

http://www.jviladomsfp.cat/


 
Altres titulacions que es poden obtenir cursant el CFGS ASIX al centre Jaume Viladoms 
 
A més d’obtenir el títol del CFGS de ASIX, el centre Jaume Viladoms té acords (i se’n preveuen de nous) amb les 
principals empreses del sector informàtic. Per exemple, actualment el centre ofereix les següents certificacions 
oficials: 
 

• CISCO : Certificat oficial de CCNA, Cybersecurity Essentials i CyberOps Associate de Cisco Systems. 
• Microsoft Imagine Academy: Administració de Windows Server 
• Certificat oficial de Red Hat Advanced 
• Certificat oficial de Oracle PL/SQL 

 
Metodologia 
 

• Seguiment tutorial individualitzat. 
• Pràctiques en les principals empreses del sector amb seguiment tutorial. 
• Formació totalment pràctica amb ordinador (amb pràctiques reals). 

 
Sortides acadèmiques: Accés a estudis universitaris 
 
Accés directe a qualsevol estudi universitari oficial de grau (sempre que s’obtingui la nota mínima demanada). Es 
pot obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. 
 
Avantatges a l’hora d’accedir a la universitat: 

• Reconeixement d’alguns crèdits cursats en el cicle formatiu amb crèdits d’estudis universitaris. 
• Afrontar la carrera amb uns coneixements totalment pràctics. 
• Convalidacions de determinats crèdits universitaris que poden ser fins un 30% de la carrera. 
• Poder compaginar una carrera universitària amb una feina directament relacionada amb el què han i estan 

estudiant. 
 
Sortides professionals 
 
Amb aquests estudis capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics, garantint-ne la 
funcionalitat, la integritat dels recursos i els serveis del sistema, amb la qualitat exigida i d’acord amb la 
reglamentació vigent. D’altra banda, es forma un professional per ser capaç d’analitzar seguretat i proposar 
solucions de ciberatacs detectats, reconeixent-ne l’origen i motius; definir i implementar un funcionament segur per 
als dispositius mòbils i d’altres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa per garantir-ne la seguretat. 
L’alumne treballarà a l’àrea d’informàtica d’entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i 
infraestructura de xarxes (intranet, Internet i extranet). 
 
• Tècnic o tècnica en administració de sistemes 
• Responsable d’informàtica 
• Tècnic o tècnica en serveis d’Internet 
• Tècnic o tècnica en serveis de missatgeria 

electrònica 
• Personal de suport tècnic 
• Tècnic o tècnica en teleassistència 

• Tècnic o tècnica en administració de base de 
dades 

• Tècnic o tècnica de xarxes 
• Supervisor o supervisora de sistemes 
• Tècnic o tècnica en serveis de comunicacions 
• Tècnic o tècnica en entorns web 

 
Inserció laboral 
 

Els alumnes tenen a la seva disposició el servei de Borsa de Treball durant i un cop finalitzats els estudis. 

Aproximadament el 100% dels alumnes s’incorpora al món laboral o continua estudis superiors al finalitzar el cicle. 
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Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web   (DAW) 
 
 

Identificació del títol 
 
Nivell acadèmic: Cicle Formatiu de Grau Superior. 

Titulació: Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web (oficial a tota la Unió Europea). 

Durada: dos cursos acadèmics (1.617 h. lectives i 383 h. de pràctiques d’empresa). 

 

Condicions d’accés 
 
Batxillerat, prova d’accés a cicles de grau superior, cicles formatius de grau mitjà o estudis equivalents. 

 

Àrees de treball 
 
• Desenvolupar elements software a l’entorn client 

• Desenvolupar elements software a l’entorn servidor 

• Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet 

• Configurar i explotar sistemes informàtics 

• Gestionar bases de dades relacionals 

• Configurar i explotar sistemes informàtics 

• Gestionar bases de dades relacionals 

 
Mòduls professionals: 
 
Sistemes informàtics 

Bases de dades 

Programació 

Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació 

Entorns de desenvolupament 

Desenvolupament web en entorn client 

Desenvolupament web en entorn servidor 

Desplegament d’aplicacions web 

Disseny d’interfícies web 

Formació i orientació laboral 

Empresa i iniciativa emprenedora 

Projecte de DAW 

Formació en centres de treball 

http://www.jviladomsfp.cat/


 
Altres titulacions que es poden obtenir cursant el CFGS DAW al centre Jaume Viladoms 

 
A més d’obtenir el títol del CFGS de DAW, el centre Jaume Viladoms té acords (i se’n preveuen de nous) amb les 

principals empreses del sector informàtic. Com:  

 

• Certificat oficial de Oracle Academy (JAVA J2EE, JAVA J2SE i Oracle PL/SQL). 

• Microsoft Imagine Academy: Administrador de Windows Server. 

 
Metodologia 
 
• Seguiment tutorial individualitzat. 

• Pràctiques en les principals empreses del sector amb seguiment tutorial. 

• Formació totalment pràctica amb ordinador (amb pràctiques reals). 

 
Sortides acadèmiques: Accés a estudis universitaris 
 
Accés directe a qualsevol estudi universitari oficial de grau (sempre que s’obtingui la nota mínima demanada). Es 

pot obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. 

 

Avantatges a l’hora d’accedir a la universitat: 

 

• L’alumne pot accedir directament a certes carreres sense haver de fer les PAU. 

• Els alumnes afronten la carrera amb uns coneixements totalment pràctics. 

• Convalidacions segons carreres i universitats.  

• Molts dels alumnes poden compaginar una carrera amb una feina directament relacionada amb allò que han 

estudiat i estan estudiant ja que molts d’ells ja tenen una feina relacionada amb la informàtica. 

 
Sortides professionals 
 
Amb aquests estudis capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web amb independència del 

model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els 

criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts. 

Les principals sortides professionals (tant a l’empresa privada com a estaments públics) són: 

 

• Programador web 

• Programador Multimèdia 

• Desenvolupador d’aplicacions en entorns web 

 
Inserció laboral 
 

Els alumnes tenen a la seva disposició el servei de Borsa de Treball durant i un cop finalitzats els estudis. 

Aproximadament el 100% dels alumnes s’incorpora al món laboral o continua estudis superiors al finalitzar el cicle. 
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