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1. ANNEXOS 

ANNEX 1: SORTIDES I XERRADES FETES AQUEST CURS 
 

 

SORTIDES DEPARTAMENT 

D’ADMINISTRATIU  

CURS 2018/19 

 

No hem fet una sortida prevista pel primer trimestre perquè hem notat que l’alumnat 
no podia pagar tantes sortides, ni tampoc hem assistit a la Jornada al Teatre de Roses 
perquè no s’ha fet aquest any. 

 
 
 
 



MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT D’ADMINISTRATIU  CURS 18/19 

 

 3  
 

 
SORTIDA A LA FAGEDA 28/11/18 

El passat dia 28 de novembre, els alumnes de Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió 
administrativa i els alumnes de quart d’ESO, de l’optativa d’Economia, vam visitar la 
Cooperativa  de La Fageda, a Santa Pau (Garrotxa). Ens van dividir en dos grups i 
mentre uns feien un recorregut per les instal·lacions, els altres visionaven un vídeo on 
els van explicar el procés de fabricació dels iogurts, els inicis de la cooperativa i  la 
cultura de l’organització, on s’intenta que l’ambient de treball sigui el més agradable 
possible. Tant bon punt vam acabar de veure el vídeo, ens van convidar a  un iogurt, 
que ens vam menjar en aquell moment.   
Un cop tots dos grups van fer la primera part de la visita, alternativament, ens van 
reunir a tots en la mateixa sala i ens van oferir una xerrada que es va centrar, 
principalment, en l’organització jurídica del grup, tenint en compte que sota el mateix 
projecte s’apleguen tres entitats sense ànim de lucre, amb funcions diferents, però 
amb el mateix objectiu. El tema principal girava, sobretot, en la seva funció com a 
centre especial de treball, on es fa una labor social molt important amb les persones 
que pateixen algun tipus de discapacitat. Finalment la xerrada va tractar les eines de 
màrqueting emprades per la cooperativa. 
En finalitzar tota la visita, encara vam tenir temps per romandre pels voltants, prenent 
un sol fantàstic que va fer les delícies de tots els hi que vàrem anar.  
Cap a la una del migdia, vam pujar a l’autocar per tornar altra vegada cap  a Roses.  
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SORTIDA A L’ÀREA DE GUISSONA 

13/02/19 

Aquest dimecres 13 de febrer els alumnes de primer curs de cicle formatiu de grau superior 

d’administració i finances i els alumnes de segon de batxillerat, han visitat la Cooperativa  de 

Guissona, a la població del mateix nom, de Lleida. Per fer la visita han dividit el grup en dos i 

mentre uns feien un recorregut per les instal·lacions, els altres visitaven una altra part de la 

planta.  

Durant tota la visita hem portat uns peücs, una bata i un gorro per motius d’higiene.  

Les instal·lacions visitades han estat l’escorxador d’aus, la sala d’especejament i envasat d’aus, 

la d’especejament de porc, la fàbrica d’elaborats (frescos, cuits, cuinats, filetejat i envasat de 

pernils cuits i curats, embotits curats), el magatzem dinàmic de palets (sitja), la planta 

d’envasat de llet i sucs, la planta d’envasat d’aigua, la part de cuina bonÀrea, els postres lactis, 

els pernils curats, l’envasament de verdura, els laboratoris, i el magatzem dinàmic de caixes 

(sistema Pelegrí). 

Durant la visita, les dues guies ens han explicat unes quantes dades interessants: tenen més de 

4000 treballadors, 400 camions, 440 botigues bonÀrea al seu servei, més de 1200 grangers i 

famílies treballen per subministrar bestiar, aus i ous que comercialitzen a les seves botigues. 

Envasen més d’un milió de litres a la setmana entre llet, aigua, sucs, brous, oli, vins... Elaboren 

22000 unitats de iogurt a l’hora, la planta de cuinat produeix 3000 plats cada hora, 15000 

canelons a l’hora. Disposen d’un magatzem intel·ligent amb capacitat per a 25000 palets i d’un 

altre magatzem dinàmic (amb sistema Pelegrí) amb capacitat per a 400000 caixes. Compten 

amb uns assecadors amb més de 2 milions de pernils, el període d’assecatge dura entre 14 

mesos i 30 mesos els ibèrics.  

Ens han informat que han començat un nou centre alimentari a Épila, que crearà més de 4000 

nous llocs de treball. 

Finalment a través d’un vídeo resum dels orígens de la cooperativa, hem abandonat aquesta 

zona del poble per desplaçar-nos a l’àrea de Guissona per dinar. 

Des de 1959 on un grup de pioners de la Segarra varen començar una activitat ramadera i 

varen construir una cooperativa per millorar els rendiments del camp i de les granges, per fer 

el pinso pels animals, assessorant i ajudant als agricultors. Actualment amb una integració 

vertical han tancat el cicle productiu complet del producte carni i arriben al consumidor sense 

intermediaris a través de les botigues bonÀrea. El grup té CaixaGuissona, un banc sense 

comissions, i dues Fundacions per a promoure i facilitar la salut, la residència per a la gent gran 

i l’esport. 
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SORTIDA A LA SÍNDICA DE GREUGES 

DE BARCELONA I AL PARLAMENT DE 

CATALUNYA 25/02/19 

 
Aquest dilluns 25 de febrer els alumnes dels dos cursos de cicle formatiu de grau mitjà de 

gestió administrativa i de superior d’administració i finances i els alumnes de primer de 

batxillerat d’Economia, han visitat la Síndica de Greuges de Barcelona. Per fer la visita han 

dividit el grup en tres, donada la cabuda de la sala de juntes de la Síndica. Mentre uns 

l’escoltaven, els altres han esmorzat.  

La Síndica de greuges, M. Assumpció Vilà Planas, és la defensora dels ciutadans i ciutadanes de 

Barcelona davant l’Administració municipal i els serveis públics que en depenen.. Tota persona 

que visqui a Barcelona o hi sigui de pas i se senti perjudicada per l’Ajuntament pot presentar 

una reclamació o queixa a la Síndica. Pot intervenir en tots els assumptes que afecten la vida 

diària dels ciutadans i que tenen a veure amb els serveis municipals: mobilitat, neteja, 

educació, habitatge, seguretat, obres, cultura, serveis socials, soroll, tributs, paisatge urbà, llei 

de dependència, salut, Guàrdia Urbana, cementiris, llicències d’activitat econòmica, civisme, 

urbanisme, esport i lleure, etc. També intervé d’ofici quan considera que cal emprendre alguna 

investigació en defensa dels drets de la ciutadania. 

A continuació ens vàrem dirigir cap al parc de la Ciutadella per dinar i començar la primera de 

les dues visites en què ens varen repartir. Vàrem entrar per una porta lateral per dirigir-nos a 

l’hemicicle, on un guia ens va explicar la història del Parlament, un dels més antics del món, 

així com el seu funcionament. Ens va explicar les funcions del Parlament: legislativa,  

pressupostària, la de creació, control i impuls de l’acció política i de govern, l’electiva, a més 

d’algunes altres. Vàrem poder veure com votaven els 135 diputats, vàrem seure al lloc de la 

premsa i dels convidats i finalment vàrem poder baixar als escons dels parlamentaris i fer-nos 

una fotografia al voltant del faristol. Com a anècdota, comentar que vàrem poder veure el 

quadre “7 de novembre” d’Antoni Tàpies, que el mateix dia va tornar a ser a la rotonda de la 

planta noble del Parlament. Vàrem tornar a Roses cap a 2/4 de 8 del vespre. 
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ELS ALUMNES DE 4T ESO I CFGM DE 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA VISITEN 

L’EXPOJOVE (03/04/19) 
 

El dimecres 3 d'abril tots els alumnes de 4t d'ESO i de CFGM de Gestió Administrativa 
del nostre institut van assistir a l’ExpoJove, la fira de la formació i l’ocupació juvenil de 
Girona. Aquesta activitat s'afegeix a les realitzades anteriorment des del centre per tal 
d'orientar als joves en la presa de decisions de cara a la seva formació i al seu futur 
laboral.  
L'àmplia exposició d'estands situada al Palau de Fires de Girona va ser el punt fort de la 
visita, on cada un dels alumnes va poder observar, preguntar i recollir informació 
d'aquelles opcions formatives i laborals que més li interessaven. Prèviament, però, els 
alumnes de 4t van assistir a una xerrada introductòria amb el nom "I després de l'ESO 
què?". I els alumnes de cicles “I després de cicles què?” 
 
Tant els tutors com les orientadores educatives estan molt satisfets de la informació 
rebuda i de l’interès i aprofitament mostrat pels alumnes.   
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EXPOJOVE. ESTAND 

D’ADMINISTRACIÓ. EDICIÓ 2019 
 

El dia 3 d’abril es va inaugurar al Palau de Fires de Girona, el Saló de Formació, Ocupació i 

Emprenedoria de les comarques de Girona. Aquest saló pretén orientar al joves en la presa de 

decisions de cara la seva formació i al seu futur laboral.  

 

Durant quatre dies l’alumnat de quart d’ESO, cicles formatius i batxillerat han pogut informar-

se sobre les sortides professionals i acadèmiques que tenen per a seguir la seva trajectòria 

acadèmica i professional. 

 

A l’estand de la família professional Administració i Gestió, durant tota l’edició, hi va haver  

professorat de cicle formatiu de les comarques gironines, el dimecres al matí era del nostre 

institut. Allà es va informant a l’alumnat interessat pels cicles de grau mitjà i de grau superior.  

S’hi van fer també, activitats de simulació d’empreses realitzades per diversos instituts. 

http://www.firagirona.com/fira/expojove-4/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.firagirona.com/fira/expojove-4/
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SORTIDA A LA FIRA DE COOPERATIVES 

1r CFGM (16/05/19) 
 

Els alumnes de 1r de CFGM de Gestió Administrativa de l’institut van assistir a la fira de 
cooperatives escolars que va tenir lloc a Girona el dia 16 de maig.  Vint-i-quatre 
cooperatives creades per instituts gironins van participar en la novena edició d’aquesta 
iniciativa. Primerament, els alumnes van participar en una jornada que es va 
desenvolupar al Teatre Municipal de Girona, on se’ls va oferir una xerrada sobre el 
cooperativisme i posteriorment se’ls va lliurar uns diplomes per la seva participació al 
programa educatiu Emprengi (Associació de Promoció de l’Emprenedoria i 
Cooperativisme als Centres Educatius. Posteriorment, cada centre educatiu va exposar 
els seus projectes en un mercat instal·lat a la plaça Pompeu Fabra, davant la seu de la 
Generalitat a Girona. 
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XERRADA AGÈNCIA CATALANA DEL 

CONSUM 19/11/18 

 

El passat dilluns 19 de novembre vam rebre al nostre institut la visita de la Carla Pérez, 
representant de l’Agència Catalana de Consum. La coordinadora de la delegació provincial 
d’aquest organisme autònom de la Generalitat de Catalunya, adherit al Departament 
d’Economia i Finances, va fer una xerrada sobre la defensa dels consumidors/es i usuaris/es a 
l’alumnat del cicle formatiu d’Administració i Finances. 

La Carla ens va explicar quines són les principals competències que té atribuïdes aquesta 
institució en matèria de defensa de consumidors/es i usuaris/es de Catalunya. La seguretat 
dels productes que són consumits (especialment en sectors més vulnerables de la societat), la 
gestió de queixes i reclamacions de caràcter extrajudicial davant una negligència o el caràcter 
divulgatiu de l’Agència Catalana de Consum (escenificat en la xerrada), van ser un dels 
principals aspectes que van ser destacats. 

Darrerament, l’alumnat havia estudiat a classe els drets dels consumidors des d’un aspecte 
més normatiu, fent especial èmfasi en el Codi de Consum de Catalunya de 2010, llei que regula 
la defensa dels consumidors a Catalunya, juntament amb la llei de Garanties de 2009. 

Va ser una jornada molt interessant per a l’alumnat, on es van mostrar molt participatius i van 
poder resoldre els dubtes sorgits durant la xerrada. 

Des de l’Institut Cap Norfeu, li donem les gràcies als companys de l’Agència Catalana de 
Consum per la seva amabilitat i bona predisposició des del primer moment. Realitzeu una 
tasca tremendament important per a la societat. 
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XERRADA AUDITORIA PANAUDIT 

(06/02/19) 
 

El passat dimecres 6 de febrer vam rebre al nostre institut la visita d’en Ramon Salles, soci 
majoritari de l’auditoria PANAUDIT, amb seu a Barcelona. El fundador d’aquesta empresa de 
gran èxit va fer una xerrada sobre els requisits necessaris per treballar a una auditoria fiscal, 
les tasques que desenvolupen dins del seu sector i, per últim, sobre la seva experiència 
personal. 
 
Darrerament, l’alumnat havia estudiat a classe com hi ha tasques dins de l’empresa que es 
troben descentralitzades, com ara els serveis d’assessoria i auditoria fiscal. Des del 
departament d’administratiu, considerem cabdal l’orientació acadèmic-professional de 
l’alumnat tant del cicle d’Administració i Finances com el de Gestió Administrativa. Aquest és 
l’objectiu principal d’aquesta jornada: que l’alumnat tingui contacte amb un sector en què 
molt probablement pugui acabar treballant en un futur. 
 
Va ser una sessió molt interessant per a l’alumnat, es van  mostrar molt participatius i van 
poder resoldre els dubtes sorgits durant la mateixa. 
 
Des de l’Institut Cap Norfeu li donem les gràcies a l’empresa PANAUDIT per la seva amabilitat i 
bona predisposició des del primer moment. 
 
Benvinguts a la família del Cap Norfeu! 
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XERRADA DE LA UOC PER ALS 

ALUMNES DE 2n CFGS AIF 11/03/19  

Aquest dilluns 11 de març els alumnes de segon curs de cicle formatiu de grau superior 

d’administració i finances, van poder gaudir de la xerrada que ens va fer una tècnica de la 

Universitat Oberta de Catalunya. Va tractar sobre l’oferta formativa: graus, màsters, postgraus, 

idiomes, cursos i seminaris, etc. Ens va explicar que impartien  

25 graus: ADE, Economia, Màrqueting...;  3 dobles graus dret i ADE, ADE i Enginyeria 

Informàtica, ADE i turisme. El seu model educatiu és únic: eines i recursos, comunitat en 

xarxa... acompanyament de l’estudiant per part del tutor en tota la seva vida acadèmica; 

professor responsable i professor col·laborador (guia en l’aprenentatge). Està basat en 

l’avaluació continuada (AC). L’estudiant aprèn fent lectura i estudi del material didàctic. Ens 

varen passar un vídeo explicatiu de 3 minuts sobre l’aula virtual. 

A les aules hi ha taulers on el professor penja les informacions pels estudiants, hi ha un fòrum 

en què tant hi poden penjar els estudiants com el professor. Hi ha recursos diversos, també un 

calendari amb les dates importants. Cal consultar el pla docent, ens informa sobre 

l’assignatura: avaluació, continguts... El model d’avaluació és divers: hi ha assignatures en què 

només hi ha AC, altres AC + A. final amb prova de síntesi, o si no fas AC, avaluació final amb 

examen. El curs es divideix en 2 semestres. 

Respecte les convalidacions, el que més va agradar és que fent aquest cicle tens 36 crèdits 

convalidats pel grau d’ADE. 

Des del departament administratiu, agraïm a l’Eva López la seva col·laboració. 
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TALLER DE PRIMERS AUXILIS 10/04/19 
 

El dimecres dia 10 d’abril la formadora de primers auxilis, la Sra. Ester Simón de la Creu Roja de 

Roses, va venir a l’Institut a fer un taller de primers auxilis a l’alumnat de cicle formatiu de grau 

mitjà de gestió administrativa. 

El taller va consistir en una xerrada teòrico-pràctica on l’alumnat va poder aprendre els passos 

bàsics de la reanimació cardiopulmonar, RCP, que necessita saber qualsevol ciutadà, per a 

realitzar una primera intervenció en cas d’emergència i abans que arribin els serveis mèdics. La 

part pràctica es va realitzar amb l’ajuda del “ninot”, on per parelles van poder practicar la RCP. 

Va ser una xerrada clara, amena i que va interessar molt.  

https://www.roses.cat/directori/2484 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.roses.cat/directori/2484
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XERRADES D'EDUCACIÓ FINANCERA A 

CFGM I CFGS  
La setmana del 24 al 30 d'abril els alumnes de CFGM de gestió administrativa i CFGS  

d’administració i finances, han gaudit d'unes xerrades ofertes per l'EFEC, Educació Financera a 

les Escoles de Catalunya. 

CURS TALLER DIA HORA 
NÚM. 

ALUMNES 

2n CFGS Els impostos i tu 29/4/19 14.45 15 

1r i 2n CFGM Administrant els teus diners 24/4/19 11.30 45 

1r i 2n CFGS Inversió intel·ligent 29/4/19 17.05 30 

1r i 2n CFGM Endeutar-se? amb Seny! 25/4/19 11.30 45 

 

El dimecres 24 d'abril en el taller "Administrant els teus diners", impartit per un treballador  

voluntari vinculat a una entitat financera, va introduir a l'alumne/a a les finances personals del 

dia a dia, ens va donar unes primeres nocions de la importància de l'estalvi i de portar un 

control de ingressos i despeses. 

El dijous 25, un altre treballador jubilat ens va oferir el taller “Endeutar-se? Amb seny! als 

alumnes de primer i de segon de CFGM. Durant el transcurs de la xerrada, es van donar 

consells sobre com realitzar un consum responsable, segons els recursos econòmics de cada 

individu, així com de quina manera evitar un sobreendeutament.  Aquest taller va ser més 

interessant que el de dimecres 24, doncs s’introduïa als alumnes en conceptes que encara no 

havien tractat en cap de les matèries.  

El dilluns 29, a primera hora de la tarda, es va fer el taller “Els impostos i tu”, el va impartir un 

treballador jubilat d’una entitat financera; va fer un repàs dels impostos i tributs en general, 

però a un nivell no massa adequat als estudiants de 2n CFGS AIF a qui anava adreçat, donat 

que ells ja tenen força coneixements sobre aquest tema.  

El mateix dilluns 29, a les 17 hores, el mateix conferenciant va oferir una xerrada en el taller 

“Inversió Intel·ligent” on es pretenia donar a entendre als alumnes el binomi risc/rendibilitat. 

Sota el lema “Finances Socialment Responsables” es va donar una visió, molt general, de la 

relació que existeix entre risc i rendibilitat, explicant que a major risc, major rendibilitat, les 

estratègies d’inversió, etc. La valoració per part del professorat entès en la matèria va ser molt 

similar a la del taller anterior.  

 

Des del departament administratiu, agraïm a tot l'equip EFEC la seva col·laboració. 
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CONFERÈNCIA: PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS 30/04/19 
El dimarts 30 d'abril, coincidint amb l'inici del nucli formatiu de Gestió sobre la prevenció de 

riscos a les empreses del mòdul professional Formació i Orientació  Laboral que s'imparteix  a 

l'alumnat de primer de cicle formatiu de grau mitjà, la professora i coordinadora de la 

prevenció de riscos del centre, Sra. Carme Morales, va donar una conferència sobre els 

aspectes més destacats que s'han de tenir en compte a l’hora de realitzar i gestionar el  pla de 

prevenció del centre. 

L'exposició va ser amena, incidint en els aspectes normatius més rellevants que s'han de saber 

com a membres del centre educatiu i explicant diferents casos reals amb els quals la ponent 

s'ha anat trobant durant els anys en els que esta exercint com a responsable de prevenció. 

Agrair-li, un any més la seva col·laboració. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/Prevencio-de-riscos-laborals-00006  

 

 

 
 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/Prevencio-de-riscos-laborals-00006
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GESTIÓ D’UNA OFICINA 03/05/19 

El divendres 3 de maig l’auxiliar administrativa del centre Sra. Ana Hernández va 

explicar a l'alumnat de cicles les diverses tasques que es poden realitzar en una 

oficina, remarcant les diferències entre l'administració pública i l'empresa 

privada. 

Per una banda va anomenar els avantatges que, en base a la seva experiència 

professional ha pogut gaudir i, per altra banda, els inconvenients que ella 

mateixa ha pogut viure. Això ha donat lloc a un petit col·loqui entre els 

assistents. 

Per tal de donar importància als idiomes, ha continuat la xerrada, en francès i  

en anglès. També ha remarcat la necessitat d'adquirir coneixements informàtics 

fent referència a la signatura digital, el certificat digital i l'aplicació de mòbil:  

icatmòbil que s'utilitza per a realitzar la matrícula a qualsevol curs acadèmic. 

Agrair-li, un any més, la seva col·laboració. 

Aquesta xerrada està ubicada dins el mòdul professional de Comunicació 

empresarial i atenció al client. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=mAD8MebZB5g 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=mAD8MebZB5g
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ANNEX 10: ARTICLE L’EMPORDÀ 2N CFGS AIF DUAL (30/04/19) 
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ANNEX 11: ARTICLE MIRA’M 2N CFGS AIF DUAL (ABRIL 2019) 

 

 


