
Administració i gestió

 OFIMÀTICA
 200 hores

Adquirir els coneixements i destreses necessàries per a des-
envolupar-se en l’entorn Windows i utilitzar els programes de 
Microsoft Office: tractament de textos, full de càlcul, base de 
dades i creació de presentacions.

 OPERACIONS BÀSIQUES 
DE COMUNICACIÓ

 150 hores
Transmetre i rebre informació operativa en gestions ru-
tinàries amb agents externs de l’organització.

 TÈCNIQUES ADMINISTRATIVES 
BÀSIQUES D’OFICINA

 150 hores
Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.

 DIRECCIÓ DE L’ACTIVITAT EM-
PRESARIAL DE PETITS NEGOCIS O 
MICROEMPRESES

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de dirigir i 
controlar l’activitat empresarial diària i els recursos de petits 
negocis o microempreses.

 COMERCIALITZACIÓ DE PRO-
DUCTES I SERVEIS EN PETITS NE-
GOCIS O MICROEMPRESES

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de comercia-
litzar productes i serveis en petits negocis o microempreses.

 PLA GENERAL DE COMPTABILITAT
 100 hores

Interpretar els documents-justificants mercantils habituals 
derivats de l’activitat empresarial i rellevants en la realització 
dels registres comptables, reconeixent la informació contin-
guda en aquests.
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 RETRIBUCIONS SALARIALS, 
COTITZACIÓ I RECAPTACIÓ

 100 hores
Elaborar els documents derivats de la retribució del treball 
per compte d’altri. Aplicar al rebut de salaris les correspo-
nents deduccions en concepte de cotització al Règim General 
de la Seguretat Social i elaborar els documents derivats del 
procés de liquidació i ingrés de quotes. Aplicar al rebut de 
salari la retenció de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques (I.R.P.F.) elaborant els documents d’ingrés a compte 
i liquidació anual en compliment de la legalitat vigent.

 GESTIÓ COMPTABLE
 100 hores

Interpretar correctament, des del punt de vista comptable, la 
informació representada en els documents –justificants de les 
operacions econòmiques i financeres que afectin el patrimoni 
empresarial. Interpretar correctament el mètode comptable 
de partida doble els seus instruments i les seves fases.

 GESTIÓ FISCAL
 100 hores

Calcular les quotes liquidables dels impostos, que graven 
l’activitat econòmica de l’empresa, i elaborar tota aquella do-
cumentació corresponent a les seves declaracions. Conèixer 
la necessitat d’observar rigor i precisió en l’acompliment d’un 
lloc de treball, valorant la importància de l’empresa en el 
desenvolupament econòmic i social.

 OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ DE 
TRANSCENDÈNCIA TRIBUTÀRIA 
DEL CONTRIBUENT

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’obtenir 
i diligenciar la informació de transcendència tributària dels 
contribuents

 PROCEDIMENTS DE GESTIÓ 
DELS TRIBUTS

 100 hores
Aplicar tècniques i procediments de formalització, segui-
ment i arxivament dels expedients tributaris, identificant els 
diferents documents que ho formen i els suports aplicables. 
Aplicar tècniques de comprovació i verificació de dades de les 
declaracions i autoliquidacions dels contribuents, en funció 
dels diferents procediments de gestió tributària.

 PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ I 
INSPECCIÓ DELS TRIBUTS

 7100 hores
Aplicar les tècniques de comprovació de les obligacions 
formals i materials dels contribuents i de col·laboració en 
l’execució de mesures cautelars en el desenvolupament del 
procediment d’inspecció tributària.

 GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A 
l’ASSESSORAMENT DE PRODUC-
TES I SERVEIS FINANCERS 
DE PASSIU

 100 hores
Realitzar l’assessorament i la gestió dels productes i serveis fi-
nancers a través dels diferents canals de comercialització, així 
com realitzar les operacions de caixa d’entitats financeres, 
atenent al client i oferint un servei de qualitat per a la seva 
fidelització, utilitzant en cas necessari una llengua estrangera, 
complint la legislació vigent i la normativa interna. I tot això 
en les degudes condicions de seguretat i confidencialitat.

 ASSESSORAMENT DE PRODUC-
TES I SERVEIS D’ASSEGURANCES
I REASSEGURANCES

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’as-
sessorar i assistir tècnicament als clients en la contractació 
d’assegurances i reassegurances.

 

Atenció al client

 CONEIXEMENT DEL PRODUCTE
I LA SEVA PRESENTACIÓ Al CLIENT

 100 hores
Adquirir els coneixements i les eines existents que ofereixin la 
possibilitat d’un major coneixement dels distribuïdors i del client 
final, de manera que s’aconsegueixi aconseguir majors vendes 
a curt, mitjà i llarg termini, un millor posicionament i valor de la 
marca i una millor relació entre els agents comercials.
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Comerç i màrqueting

 INFORMACIÓ I ATENCIÓ Al 
CLIENT/CONSUMIDOR/USUARI

 100 hores
Executar les accions del servei d’atenció al client, consumidor 
i usuari.

 OPERACIONS DE VENDA
 200 hores

Realitzar la venda de productes i/o serveis a través dels dife-
rents canals de comercialització.

 PREPARACIÓ DE COMANDES I 
MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES 
AMB CARRETONS ELEVADORS

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de pre-
parar comandes de manera eficaç i eficient, seguint procedi-
ments establerts.

 DEPENDENT DE COMERÇ
 100 hores

Capacitar en el domini de les tècniques i actituds que perme-
ten acollir, atendre i vendre directament al client productes 
i/o serveis. Aplicar la tècnica de venda adequada en funció 
del tipus de client, tancant l’operació mitjançant el registre i 
cobrament de la mateixa.

 DISSENY D’APARADORS
 100 hores

Dotar als participants dels coneixements necessaris que els 
permeti desenvolupar competències i qualificacions bàsiques 
en el lloc de treball, amb la finalitat de millorar la seva profes-
sionalitat i proporcionar-li una major estabilitat en el mercat 
laboral. Proporcionar als treballadors la formació necessària 
en les tècniques que s’utilitzen per a configurar un correcte 
aparador.

 NEGOCIACIÓ I CONTRACTACIÓ 
INTERNACIONAL

 100 hores
Interpretar la normativa i usos habituals que regulen les ope-
racions de compra i venda internacional. Elaborar el precon-
tracte i/o contracte associat a operacions de compravenda 
internacional i concursos o processos de licitació internacio-
nal, d’acord amb la normativa i usos habituals en el comerç 
internacional.

 POLÍTIQUES DE MÀRQUETING 
INTERNACIONAL

 100 hores
Identificar les variables de màrqueting per a la presa de 
decisions en la internacionalització de l’empresa. Analitzar les 
característiques dels productes i/o serveis de l’empresa i els 
competidors per a proposar estratègies.

 MITJANS DE PAGAMENT 
INTERNACIONALS

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de gestio-
nar les operacions de cobrament i pagament en les transac-
cions internacionals.

 INFORMACIÓ I GESTIÓ OPERATI-
VA DE LA COMPRAVENDA INTER-
NACIONAL

 100 hores
Obtenir informació del marc legal i fiscal internacional en 
el qual es realitzen les operacions de comerç internacional 
habitual de les empreses.

 TÈCNIQUES DE VENDA
 100 hores

Aplicar les tècniques adequades a la venda de productes i ser-
veis a través dels diferents canals de comercialització diferent 
d’Internet.
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Formació Ocupacional

 SELECCIÓ, ELABORACIÓ, 
ADAPTACIÓ I UTILITZACIÓ DE 
MATERIALS, MITJANS I RECURSOS 
DIDÀCTICS EN FORMACIÓ 
PROFESSIONAL PER A l’OCUPACIÓ

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de selec-
cionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials mitjans i recursos 
didàctics per al desenvolupament de continguts formatius.

 IMPARTICIÓ D’ACCIONS 
FORMATIVES PER A l’OCUPACIÓ

 100 hores
Definir estratègies que facilitin l’aprenentatge d’adults previ 
a l’acció formativa. Promoure la motivació i la participació 
activa de l’alumnat. Usar tècniques de comunicació aplicables 
i adaptades a l’acció formativa. Aplicar les habilitats docents 
necessàries per a desenvolupar la impartició de l’acció forma-
tiva afavorint el procés d’ensenyament–aprenentatge.

 FORMADOR DE FORMADORS
 100 hores

Planificar i gestionar accions de formació. Aplicar les tècni-
ques i habilitats de programació didàctica en el disseny dels 
processos d’ensenyament-aprenentatge. Proporcionar pautes 
i estratègies d’aprenentatge individualitzat en una supervisió 
i seguiment efectiu del procés ensenyament-aprenentatge 
dels alumnes.

 FORMADOR 3.0
 100 hores

Reciclar al docent a través de l’actualització i la innovació per 
a la millora de la qualitat de la formació, partint de les noves 
exigències de qualificació dels formadors professionals online. 
Instruir als alumnes en la utilització efectiva de les eines tec-
nològiques amb finalitats educacionals.

Més informació:
Equip Pice
pice@cambrareus.org
977338080


