
 

CICLE DE GRAU SUPERIOR 

D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES ONLINE 

amb opció Grau ADE de Marconi International University 

 

 
Titulació oficial Tècnic/a superior en Administració i Finances (120 crèdits europeus) 

 

Durada Dos cursos acadèmics dividits en dos semestres cadascun. (Inici febrer 

2018). 350h de formació en empreses. 
 

Objectiu  Formar tècnics especialistes en organitzar i executar les operacions de 
gestió i administració dels processos comercials, laborals, comptables, 
financers i logístics d’una empresa pública o privada. 

 
Idioma online Castellà 

 
 
 
 

PLANIFICACIÓ CURRICULAR 
 

1r Curs   

1r Semestre 
   2n semestre 

01 Comunicació i atenció al client  06 Anglès 

05 Ofimàtica i procés de la 

informació 

10 Gestió logística i comercial 

15 Màrqueting empresarial  12 Formació i orientació laboral 

 04 Recursos humans i responsabilitat 

social corporativa 

2n Curs 
  

1r Semestre  2n semestre 
07 Gestió de recursos humans  11 Simulació empresarial. 

02 Gestió de la documentació 

jurídica i empresarial 

 
09 Comptabilitat i fiscalitat 

08 Gestió financera 13 Projecte d’administració i finances 

03 Procés integral de la activitat 

comercial I 

03 Procés integral de la activitat 

comercial II 

 
 

   El curs que s’inicia al mes de febrer començarà amb aquests mòduls. 

*Per els alumnes que tinguin una dedicació completa als estudis, se’ls recomana realitzar els estudis en 2 

cursos acadèmics. 



 

 

 

 El curs és quantifica en semestres: de 

setembre a febrer i de febrer a juliol. 

 La dedicació aproximada en hores per 

alumne/a és de 450h per any lectiu. 

 Tenint en compte aquestes hores l’estudiant 

hauria de dedicar una mitjana de 50 

hores/mes: 2.5 hores/dia per assolir 

objectius d’acabar els dos anys del cicle 

superior en el període establert. 

 Existeix la possibilitat de programar el cicle 

superior en tres anys acadèmics, si l’estudiant 

ho sol·licita. 

 Tots els alumnes online de C.E. Prat tenen un 

tutor assignat que els atendrà els dubtes 

acadèmics i/o de terminis de les tasques. 

 Els alumnes rebran un butlletí electrònic 

d’avaluació semestral i un butlletí de seguiment 

cada dos mesos. 

 
 

AVALUACIÓ 

 
• Avaluació continua (50% de la nota). Formada per les següents activitats relacionades 

amb cada Unitat Formativa: 

– Exercicis: Tasques teòriques de curta dedicació. 

– Treballs: Tasques teòriques de llarga dedicació. 

– Pràctiques: Tasques pràctiques de muntatge i configuració. 

– Fòrums: Participació activa en fòrums relacionats amb els continguts. 

 
• Examen final (50% de la nota) 

– Exàmens presencials que es realitzaran al centre, o a qualsevol de les 

comunitats autònomes de l’Estat Espanyol. 

SORTIDES PROFESSIONALS I ACADÈMIQUES 
 

 Administratiu/a back office 

 Administratiu/a d’oficina 

 Administratiu/a comercial 

 Administratiu/a financer 

 Administratiu/a comptable 

 Administratiu/a departament de vendes-logística 

 Administratiu/a de banca i assegurances 

 Administratiu/a de recursos humans 

 Administratiu/a de la administració pública 

 Administratiu/a de assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories 

 Tècnic/a en gestió de cobraments 

 Responsable d'atenció al client 

 

 



 

TARIFES 

1r CURS 
 

1r SEMESTRE  2n SEMESTRE 

 
MÒDUL 

 
PREU MÒDUL 

 
MÒDUL 

 
PREU MÒDUL 

M01 250,00 € M06 250,00 € 

M05 250,00 € M10 187,50 € 

M15 250,00 € M12 187,50 € 

TOTAL 750,00 € M04 125,00 € 

 TOTAL 750,00 € 

PREU TOTAL 1r CURS 1.500€ 

2n CURS 

1r SEMESTRE  2n SEMESTRE 

 
MÒDUL 

 
PREU MÒDUL 

 
MÒDUL 

 
PREU MÒDUL 

M02 187,50 € M03 250,00 € 

M03 187,50 € M09 312,50 € 

M08 250,00 € M11 187,50 € 

M07 187,50 € M13 62,50 € 

TOTAL 812,50 € TOTAL 812,50 € 

 

PRÀCTIQUES 75,00 €  

 
 

 
PREU TOTAL 2n CURS 1.700€ 

PREU TOTAL CICLE FORMATIU 3.200€ 

 

 

 Aquest preus són de llançament per al curs 2017-19. Tenen el 30% de descompte, ja aplicat 

a les taules, respecte al curs presencial. 

 Possibilitat de pagament mensual per a casos específics, consultar directament amb el 

centre 



 

 

 

ESTUDIS QUE ES PODEN CURSAR DESPRÉS DEL CICLE 

Altres cicles formatius de grau superior. Accés a Grau ADE amb la Universitat Marconi. 

ACCÉS A LA UNIVERSITAT amb convalidació de matèries en estudis afins a la família, professional, 

com per exemple: Doble titulació amb Assistència a la Direcció, Grau Superior d’Administració 

i Direcció d’Empreses, Grau Superior d’Administració i Finances... 

 
 

Grau ADE amb la Universitat Marconi* 

Els alumnes que tinguin acabat el cicle superior amb CEPrat accedeixen a fer un any 

més online per obtenir títol internacional Bachelor/Grau ADE amb la Marconi 

International University. La tesi final es pot presentar a la seu Marconi a Miami, Roma 

o bé al Centre Estudis Prat amb tribunal de la Universitat. 

Durant un any, els alumnes cursen online les següents matèries en castellà o anglès: 
 

• Macroeconomia 

• Microeconomia 

• Política Econòmica 

• Economia Internacional 

• Sistema Bancari Global 

• Estadístiques Econòmiques 

• Economia i Gestió d‘Empreses Internacionals 

• Planificació Econòmica 

• Tesi Final 

 

*La Marconi International University es una universidad americana acreditada por el US Department of 
Education y que ofrece por lo tanto títulos americanos oficiales. También está creditada 
por CHEA Council for Higher Education Accreditation y está incluida en la lista oficiales de las 
universidades americanas acreditadas. 

La Universita’ degli Studi Guglielmo Marconi de Roma es la primera universidad en línea Italiana 
acreditada por el Ministerio de Educación Italiano MIUR y ofrece grados universitarios oficiales Italianos 
reconocidos en toda Europa. El grado de ADE  italiano es un título de 120 créditos ECTS. Los 
créditos ECTS (European Credit Transfer System) son el estándar adoptado por todas las universidades 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y garantizan la convergencia de los diferentes 
sistemas europeos de educación superior. 

En aquellos casos en que el/la alumno/a necesite homologar la titulación, como por ejemplo para 
ejercer en la función pública o realizar el doctorado, deberá realizar el proceso de homologación del/los 
título/s por el Ministerio de Educación Español. 

 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA’NS A: info@ceprat.com - Tel. 900 90 78 21 

 
3r any amb 

MIU 

(Marconi 

International 

University) 

http://www.chea.org/4dcgi/chea/search/detail.html?action=chea&chea_activity=inst_details&inst_cid=39829
https://linkiafp.es/titulo-universitario-ingenieria-informatica/www.miur.it
mailto:info@ceprat.com

