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VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA
260 hores 

Inici :  abril 2014   

Horari : de dilluns a divendres de 9h a 14h

Requisits :  serà necessari complir amb els requisits que es demanen a la convocatòria d’aspirants a 
Vigilant de Seguretat 

Continguts : 
 

• Legislación y deontología profesional 

• Competencias técnicas relacionadas con la vigilancia, prevención y protección de bienes 

inmuebles y personas.  

• Sistemas de comunicación, defensa personal, primeros auxilios y normas de seguridad. 

• Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere

• Prevenció de riscos 

 

 

 

INSERCIÓ LABORAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
470 hores (120 hores de pràctiques en empresa)

Inici :  24-02-2014   

Horari : de dilluns a divendres de 9h a 14h  (a concretar)

Requisits :  Certificat de Professionalitat de nivell 3

Continguts : 
• Gestió de recursos laborals, formatius i anàlisi de llocs de treball per a la inserció sociolaboral 

de persones amb discapacitat

• Entrenament en habilitats sociolaborals de persones amb discapacitat :

� Desenvolupament en habilitats personals i socials de les persones amb discapacitat

� Habilitats de comunicació i promoció de conductes adaptades de la persona amb 

discapacitat 

� Entrenament d’habilitats laborals

• Metodologia de feina amb suport a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat

• Seguiment del procés d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat

• Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gèn

• Prevenció de riscos 
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VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA 

Final :  juny 2014 

: de dilluns a divendres de 9h a 14h 

serà necessari complir amb els requisits que es demanen a la convocatòria d’aspirants a 

Legislación y deontología profesional  

Competencias técnicas relacionadas con la vigilancia, prevención y protección de bienes 

Sistemas de comunicación, defensa personal, primeros auxilios y normas de seguridad. 

ió laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere 

INSERCIÓ LABORAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
(120 hores de pràctiques en empresa) 

Final :  17-06-2014 

: de dilluns a divendres de 9h a 14h  (a concretar) 

Certificat de Professionalitat de nivell 3 

Gestió de recursos laborals, formatius i anàlisi de llocs de treball per a la inserció sociolaboral 

de persones amb discapacitat 

Entrenament en habilitats sociolaborals de persones amb discapacitat : 

Desenvolupament en habilitats personals i socials de les persones amb discapacitat

Habilitats de comunicació i promoció de conductes adaptades de la persona amb 

d’habilitats laborals 

Metodologia de feina amb suport a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat

Seguiment del procés d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere 

 

serà necessari complir amb els requisits que es demanen a la convocatòria d’aspirants a 

Competencias técnicas relacionadas con la vigilancia, prevención y protección de bienes 

Sistemas de comunicación, defensa personal, primeros auxilios y normas de seguridad.  

 

INSERCIÓ LABORAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 

Gestió de recursos laborals, formatius i anàlisi de llocs de treball per a la inserció sociolaboral 

Desenvolupament en habilitats personals i socials de les persones amb discapacitat 

Habilitats de comunicació i promoció de conductes adaptades de la persona amb 

Metodologia de feina amb suport a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat 

Seguiment del procés d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat 
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ACTIVITATS DE VENDA
590 hores (80 hores de pràctiques en empresa)

Inici :  27-01-2014   

Horari : de dilluns a divendres de 9h a 14’30h

Requisits :  Certificat de Professionalitat de nivell 2

Continguts : 
• Operacions de venda : 

� Organització de proce

� Tècniques de venda 

� Venda on-line 

• Operacions auxiliars a la venda

� Aprovisionament i emmagatzematge en la venda

� Animació i presentació del pr

� Operacions de caixa en la venda

• Informació i atenció al client/consumidor/usuari

� Gestió de l’atenció al client/consumidor

� Tècniques d’informació

� Anglès professional per activitats comercials

• Anglès professional 

• Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere

• Prevenció de riscos 

 

 

CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB
560 hores (80 hores de pràctiques en empres

Inici :  28-01-2014   

Horari : de dilluns a divendres de 15’30 a 20’30h

Requisits :  Certificat de Professionalitat de nivell 2

Continguts : 
• Construcció de pàgines web

� Creació de pàgines web amb el llenguatge de marques

� Elaboració de fulles d’estil

� Elaboració de plantilles i formularis

• Integració de components software en pàgines web

� Programació de llenguatges de guió en pàgines web

� Probes de funcionalitats i optimització de pàgines web

• Publicació de pàgines web 

• Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere

• Prevenció de riscos 
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ACTIVITATS DE VENDA  
(80 hores de pràctiques en empresa) 

Final :  30-06-2014 

: de dilluns a divendres de 9h a 14’30h 

Certificat de Professionalitat de nivell 2 

Organització de processos de venda 

Operacions auxiliars a la venda 

Aprovisionament i emmagatzematge en la venda 

Animació i presentació del producte en el punt de venda 

Operacions de caixa en la venda 

Informació i atenció al client/consumidor/usuari 

Gestió de l’atenció al client/consumidor 

Tècniques d’informació i atenció al client/consumidor 

Anglès professional per activitats comercials 

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere 

CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB 
(80 hores de pràctiques en empresa) 

Final :  30-06-2014 

: de dilluns a divendres de 15’30 a 20’30h 

Certificat de Professionalitat de nivell 2  

Construcció de pàgines web 

Creació de pàgines web amb el llenguatge de marques 

de fulles d’estil 

Elaboració de plantilles i formularis 

Integració de components software en pàgines web 

Programació de llenguatges de guió en pàgines web 

Probes de funcionalitats i optimització de pàgines web 

 

nsibilització mediambiental i en la igualtat de gènere 
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PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCAL I INFORMACIÓ AL VISITANT
690 hores (120 hores de pràctiques en empresa)

Inici :  27-01-2014   

Horari : de dilluns a divendres de 9h a 15h

Requisits :  Certificat de Professionalitat de n

Continguts : 
• Informació turística 

� Organització del servei d’informació turística local

� Gestió de la informació i documentació

� Informació i atenció al visitant

• Productes i serveis turístics locals

� Disseny de productes i serveis turístics locals

� Promoció i comercialització de productes i serveis turístics locals

• Gestió d’unitats d’informació i distribució turística

� Processos de gestió d’unitats d’informació i distribució turística

� Processos de gestió de qualitat en Hosteleria i turisme

• Anglès professional 

• Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere

• Prevenció de riscos 

 

VENDA DE PRODUCTES I SERVEIS T
670 hores (120 hores de pràctiques en empresa)

Inici :  27-01-2014   

Horari : de dilluns a divendres de 

Requisits :  Certificat de Professionalitat de nivell 3

Continguts : 
• Promoció i venda de serveis turístics

� Productes, serveis i destins turístics

� Assessorament, venda i comercialització de productes i serveis turístics

� Gestió de sistemes de distribució global

� Comunicació i ate3nció al client en Hosteleria i turisme

• Processos economicoadministratiu en agencies de viatges

• Gestió d’unitat d’informació i distribució turística

� Processos de gestió d’unitat d’informació i distribució turíst

� Processo de gestió de qualitat en Hosteleria i turisme

� Anglès professional 

� Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere

� Prevenció de riscos 
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PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCAL I INFORMACIÓ AL VISITANT
(120 hores de pràctiques en empresa) 

Final :  26-06-2014 

: de dilluns a divendres de 9h a 15h 

Certificat de Professionalitat de nivell 3 

Organització del servei d’informació turística local 

Gestió de la informació i documentació 

Informació i atenció al visitant 

Productes i serveis turístics locals  
Disseny de productes i serveis turístics locals 

omoció i comercialització de productes i serveis turístics locals 

Gestió d’unitats d’informació i distribució turística 

Processos de gestió d’unitats d’informació i distribució turística 

Processos de gestió de qualitat en Hosteleria i turisme 

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere 

PRODUCTES I SERVEIS TURÍSTICS 
(120 hores de pràctiques en empresa) 

Final :  19-06-2014 

divendres de 15h a 21h 

Certificat de Professionalitat de nivell 3 

Promoció i venda de serveis turístics 

Productes, serveis i destins turístics 

Assessorament, venda i comercialització de productes i serveis turístics

temes de distribució global 

Comunicació i ate3nció al client en Hosteleria i turisme 

Processos economicoadministratiu en agencies de viatges 

Gestió d’unitat d’informació i distribució turística 

Processos de gestió d’unitat d’informació i distribució turística 

Processo de gestió de qualitat en Hosteleria i turisme 

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere 

PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCAL I INFORMACIÓ AL VISITANT 

 

Assessorament, venda i comercialització de productes i serveis turístics 

 


