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Más info:

OBJECTIU GENERAL:

Per poder accedir a la formació, cal complir almenys un dels següents requisits. 
• Títol de Graduat en Educació Obligatòria Secundària (ESO) o equivalent*:
• Títol de Graduat Escolar (EGB)**
• Títol d’Auxiliar de Formació Professional (FPI)
• Superació de la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (PACFGM)
• Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM)
•• Superació de la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i/o 45
• Tenir un Certicat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea 
professional que es vol cursar
• Tenir un Certicat de Professionalitat de nivell 2

REQUISITS ACCÉS:

DATA INICI: DATA INICI:

• DNI O NIE vigent
• Full d’inscripció a l’OTG (Full DARDO)
• Titulació original
• Currículum Vitae actualitzat

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

• Customer Service, Recepcionista en ocina
• Administratius de serveis en general, administratius comercials.
• Hoste/hostessa de punts d’informació

PRINCIPALS SORTIDES PROFESSIONALS

• Tècniques de recepció i comunicació
• Operacions administratives comercials
• Gravació de dades
• Gestió d’arxius
• Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client.
• Omàtica
•• Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere
• Pràctiques en empresa

MÒDULS FORMATIUS:

Un certicat de professionalitat és un títol que acredita a un treballador/a en una 
qualicació professional, dins del Catàleg Nacional de les Qualicacions Professionals. 
Els certicats de professionalitat són expedits pel “Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE)”, o per l’Administració Laboral de les Comunitats Autònomes, i tenen 
validesa a tot el territori nacional. Cada Certicat de Professionalitat, consta de diferents 
mòduls formatius i un mòdul de pràctiques professionals que es realitzen a l’empresa. 
Per obtenir el títol és necessari superar les proves d’avaluació corresponents a cada 
mòdul.mòdul.

Realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les 
relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei dintre del seu 
àmbit d’actuació i resposabilitat, utilitzant els mitjans informàtics i telemàtics, i en cas 
necessari, una llengüa extranjera i aplicant els procediments interns i la normativa vigent. 

HORES:680 h. lectives +          h pràctiques en empresaHORARI:

ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT
CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT - ADGG0208


