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ESERP, 30 ANYS
FORMANT PROFESSIONALS 
PER LIDERAR EL FUTUR
ESERP és una institució docent de reconegut 
prestigi en l’àmbit nacional i internacional 
amb cèntriques seus a Barcelona, Madrid i Palma 
de Mallorca i amb una fonamentada experiència 
acadèmica.

Que és un 
Cicle Formatiu de Grau 

Superior?

Un Cicle Formatiu de Grau Superior és una formació 
oficial que pertany als estudis de Formació Professio-
nal i que té una durada de 2 anys. La titulació que 
s’obté és la de Tècnic/a Superior.
Està dirigida especialment a alumnes que busquen 
uns estudis de nivell superior, pràctics, que els per-
meti assumir responsabilitats i els qualifiqui per a 
incorporar-se ràpidament al món laboral.
És per aquest motiu què el pla d’estudis preveu què una 
part dels coneixements s’assoleixin al centre d’estudis 
i la resta mitjançant la formació pràctica en una 
empresa del sector.

Actualment la demanda de ti-
tulats en Cicles Formatius de 
Grau Superior és creixent i 
consolidada en un mercat de 
treball que seguirà necessitant 
tècnics superiors.
Importants organismes interna-
cionals com la UE, l’OCDE i el 
CEDEFOP preveuen que l’any 
2020 a Europa el 50% dels 
llocs de treball requeriran 
d’una titulació de cicle for-
matiu.

La superació del pla d’estudis 
d’un CFGS requereix de la 
realització de pràctiques 
professionals.
Per això, el Departament de 
Borsa de Treball d’ESERP, 
està en permanent contac-
te amb els responsables de la 
selecció i la captació de talent 
d’empreses i consultores de re-
cursos humans amb els quals 
es subscriuen i mantenen Con-
venis de Col·laboració, que 
permeten als estudiants de ci-
cles formatius de grau superior 
d’ESERP l’accés a projectes pro-
fessionals que impulsin el seu 
desenvolupament professional.

ESERP està ubicada al cen-
tre de Barcelona, en un entorn 
cosmopolita, dinàmic i perfec-
tament comunicat.

Disposa d’unes instal·lacions 
orientades a l’òptima imparti-
ció de Cicles Formatius de Grau 
Superior mitjançant unes aules 
perfectament acondicionades 
i equipades, disposant dels se-
güents serveis a l’alumne i 
ex alumne:

Activa borsa de treball i pràc-
tiques.
Atenció personalitzada a 
l’alumne, coaching i tutories.
Relacions internacionals i in-
tercanvis (Stage).
Creació d’empreses i viabili-
tat de projectes.
Orientació sobre sortides pro-
fessionals i trajectòria laboral.
Publicació d’investigacions 
d’ESERP.
Associació d’ex alumnes 
ESERP Community.
Zona WIFI a totes les 
instal·la-cions.
Conferències, seminaris i 
cursos d’alta especialització.
Carpa-Terrassa / Coffee-
Break.
Premsa diària gratuïta.
Biblioteca especialitzada.
Saló d’actes i sales de re-
unions.
Workcenter.
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Els estudiants de cicle formatiu 
de grau superior tenen accés 
a la Plataforma de Borsa de 
Treball ESERP.  A través d’ella, 
l’estudiant pot:

Inscriure’s a les ofertes 
laborals i pràctiques pro-
fessionals que es publiquen, 
dirigides a l’alumnat ESERP.
Estar present en els processos 
de selecció de les diferents 
empreses i entitats que 
busquen de manera activa 
entre els nostres estudiants 
de cicle formatiu de grau 
superior al seu candidat ideal.
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La titulació de Tècnic Supe-
rior que atorguen els estudis 
de Cicle Formatiu de Grau Su-
perior capacita a l’estudiant 
per accedir directament a 
estudis universitaris oficials 
de grau. Tenint la possibilitat 
de poder acollir-se a un pro-
cés de reconeixement de 
crèdits, en funció de l’estudi 
universitari.

INSTAL.LAcIONS
I SERVEIS A L’ALUMNE

UNA FORMAcIó
DE FUTUR

PRàcTIqUES
PROFESSIONALS OFERTES LAbORALS AccéS A ESTUDIS

UNIVERSITARIS OFIcIALS



Gestió de recursos 
humans 

Gestió financera 

Comptabilitat i fiscalitat 

Gestió logística i comercial 

Simulació empresarial 

Projecte d’administració i 
finances 

Formació en centres de 
treball

Anglès 
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Gestió de la documentació 
jurídica i empresarial 

Recursos humans i 
responsabilitat social 
corporativa 

Ofimàtica i procés de la 
informació 

Procés integral de l’activitat 
comercial 

Comunicació i atenció al 
client 

Anglès 

Formació i orientació 
laboral
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ADMINISTRAcIó I FINANcES

PRIMER CURS1

Títol Oficial

TÈCNIC SUPERIOR 
EN ADMINISTRACIó 
I FINANCES

•

AccéS A LA TITULAcIó

Administratiu comercial, finan-
cer, comptable i de logística.
Administratiu de banca i 
d’assegurances.
Administratiu de recursos hu-
mans i de l’administració 
pública.
Administratiu d’assessories jurí-
diques, comptables, laborals, 
fiscals o gestories.
Tècnic en gestió de cobra-
ments.
Responsable d’atenció al client.
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PRINcIPALS SORTIDES 
PROFESSIONALS

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i 
Finances proporciona a l’alumne els coneixements neces-

saris per a organitzar i executar les operacions de gestió 
i administració en els processos comercials, laborals, 
comptables, fiscals i financers d’una empresa, aplicant 
la normativa vigent i els protocols de gestió de la qua-

litat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció 
del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció 
de riscos laborals i protecció ambiental.

Cicle Formatiu de Grau Superior en

Gestionar la informació i 
contractació dels recursos 
financers.

Controlar i realitzar les 
gestions administratives de la 
tresoreria i el seu pressupost.

Realitzar la gestió, control 
administratiu i suport a les 
tasques de selecció, formació 
i desenvolupament de 
recursos humans.

Manejar aplicacions 
ofimàtiques en la gestió de la 
informació i la documentació.

Administrar els sistemes 
d’informació i arxiu.

Administrar i gestionar amb 
autonomia les comunicacions 
de la direcció.

Elaborar documentació i 
presentacions professionals 
en diferents formats.

Preparar i presentar 
expedients i documentació 
jurídica i empresarial davant 
Organismes i Administracions 
Públiques.
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SEGON CURS2

Diploma Propi

COMPTABILITAT 
I GESTIó 
ADMINISTRATIvA

•

cOMPETÈNcIES I
HAbILITATS

PLA D’ESTUDIS*

(*) El contingut del pla d’estudis i la seva 
programació poden patir modificacions per 

canvis en la planificació acadèmica.

2.000 HORES DE DURADA
(distribuïdes en dos cursos acadèmics)

1.650 hores a ESERP

350 hores en un centre de treball
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anys2

INFORMAcIó gENERAL

550,00 € de matrícula. 

10 quotes mensuals de setembre a juny de 
285,00 € cadascuna.
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PREU CURS
2017 / 2018

Primer Curs:
Matí comprès entre les 8:30h. a 15:00h.

Segon Curs:
Tarda comprès entre les 16:00h. a 22:00h.
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HoRARI lECTIU dE 
dIllUnS A dIVEndRES 

Batxillerat o equivalent.

Prova d’accés a cicles formatius de grau 
superior.

Titulació de Tècnic/a Superior o Especialista.

Prova d’accés a la universitat per a majors 
de 25 anys.
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REQUISITS d’ACCÉS
(CoMPlIR-nE Un)
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Accés a 
Titulacions Universitàries 
Oficials a ESERP

Publicitat, Màrqueting i 
Relacions Públiques

negocis Internacionals

Superat el Cicle Formatiu de Grau Superior, 
es té accés a les següents Titulacions Universitàries Oficials impartides a ESERP:

GRAUS
Bilingual Degree en:

Gran vía de les Corts Catalanes

CARRER GIRON
A, 24

Carrer Bruc

Carrer Pau Claris

Carrer Bailen

Carrer Roger de Lluria

Carrer Diputació

Plaça
Catalunya

Plaça
Tetuan

Carrer Roger de Flor

Arc de 
Triomf

Passeig de Gràcia

Ram
bla de Catalunya

Ronda Sant Pere

Plaça
Urquinaona

Carrer de Pelai

Ronda de la Universitat

Carrer Ausias March

Passeig Sant Joan

Carrer de Casp

Barcelona
C/Girona, 24
08010 Barcelona
Tel. 93 244 94 10

Madrid
C/Costa Rica, 9
28016 Madrid
Tel. 91 350 12 12

Palma de Mallorca
C/Balmes, 50
07004 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 81 08

900 101 483    .    www.eserp.com




