
Hostaleria i Sector Serveis

 GESTIÓ D’HOTELS
 100 hores

Aprendre a desenvolupar els diferents elements que confor-
men l’estructura d’un hotel, adquirint una perspectiva global 
de com funcionen els diferents serveis. Obtenir una pers-
pectiva diferent del personal que conforma cadascun dels 
departaments, així com les funcions que han de desenvolupar 
els treballadors en la gestió d’hotels.

 ANGLÈS PROFESSIONAL PER A 
SERVEIS DE RESTAURACIÓ

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de comu-
nicar-se en anglès amb un nivell d’usuari independent en els 
serveis de restauració. 

 CAMBRER SERVEI DE BAR
 100 hores

Dotar als treballadors de la formació necessària que els capa-
citi i prepari per a desenvolupar competències i qualificacions 
en llocs de treball que comportin responsabilitats, adquirint 
els coneixements necessaris.

 CAMBRER SERVEI DE SALA
 100 hores

Dotar als treballadors de la formació necessària que els capa-
citi i prepari per a desenvolupar competències i qualificacions 
en llocs de treball que comportin responsabilitats.

 CAP DE CUINA
 100 hores

Introduir a l’alumne en les diferents àrees de la cuina, així 
com el coneixement de les eines, materials i mobiliari. Iniciar 
a l’alumne en les tècniques pròpies del departament de cuina.

 MAITRE
 100 hores

Introduir a l’alumnat en les diferents àrees del restaurant i el 
bar, així com el coneixement de les eines, materials i mobi-
liari. Iniciar a l’alumnat en les tècniques pròpies de cadas-
cun dels departaments. Aprendre a organitzar, coordinar 
i controlar a l’equip de treball i gestionar internament el 
departament.

 GOVERNANTA
 100 hores

Aprendre les funcions que realitza la governanta en els ser-
veis de pisos d’allotjament. Adquirir destreses en la comuni-
cació amb el client. Conèixer en què consisteix el protocol. 
Determinar les principals mesures preventives que s’han 
d’implantar. Adquirir coneixements sobre la realització de les 
habitacions i del procés de rentada i planxat de la roba.

 CUINA
 100 hores

Dotar als treballadors de la formació necessària que els capa-
citi i prepari per a desenvolupar competències i qualificacions 
en llocs de treball que comportin responsabilitats.
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 CUINA EN LÍNIA FREDA
 100 hores

Mostrar de manera integral tot el que comporta la implan-
tació i gestió d’una línia freda completa en una institució 
que dona servei a col·lectivitats (hospitals, col·legis, residèn-
cies…), centrant-se en els aspectes més pròxims al treball 
diari del personal de cuina.

 PREPARACIÓ D’APERITIUS
 100 hores

Dotar als treballadors de la formació necessària que els capa-
citi i prepari per a desenvolupar competències i qualificacions 
en llocs de treball que comportin responsabilitats.

 REBOSTERIA
 100 hores

Situar l’activitat rebostera dins del context de treball com 
a empresa independent o com a departament, identificant 
els diferents tipus existents, així com les categories dels 
professionals que en ella treballen. Conèixer i identificar les 
condicions idònies dels locals de rebosteria que s’han de 
respectar en el treball diari dels obradors.

 COCTELERIA
 100 hores

Enquadrar el món de la cocteleria dins del context hostaler 
i turístic. Conèixer tots els elements i eines necessàries per 
a dur a terme un servei de cocteleria, amb professionalitat i 
qualitat en l’atenció al client.

 ENOLOGIA PER A CUINERS
 100 hores

Conèixer la història, evolució, principals formes d’elaboració 
i varietats, així com tastar-los, degustar-los i servir-los de 
manera correcta.

 DISSENY D’INTERIORS EN 
LA RESTAURACIÓ

 100 hores
Crear professionals, crítics i objectius, capaços de plantejar, 
analitzar i resoldre problemes en el seu àmbit de competèn-
cia, amb creativitat i responsabilitat.

 MÀRQUETING TURÍSTIC 
I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS

 100 hores
Adquirir una visió profunda i actual de les eines del màrque-
ting aplicades al turisme. Conèixer l’activitat empresarial 
turística, aprofundint en la gestió, direcció i màrqueting de 
les empreses turístiques, obtenint, alhora, una visió global del 
complex entramat turístic.

 PROTOCOL EN HOTELS
 100 hores

Aprendre quins són els conceptes i regles essencials del pro-
tocol, tant oficial com empresarial, així com els aspectes que 
relacionen aquesta disciplina amb la comunicació.

 ANIMACIÓ TURÍSTICA 
EN HOSTALERIA

 100 hores
Comprendre el concepte i objectius de l’animació en el con-
text turístic, posant l’accent principalment en les caracterís-
tiques i coneixements propis dels seus professionals. Saber 
com organitzar un departament d’animació, tant interna-
ment com en les seves relacions amb els altres departaments 
d’un establiment turístic.

 MANIPULACIÓ D’ALIMENTS:
MENJARS PREPARATS

 100 hores
Aprendre el marc legal relativa a la manipulació d’aliments. 
Conèixer les principals fonts de contaminació. Determinar 
quines malalties poden contagiar-se a través dels aliments.

 SERVEI DE SERVEI D’ÀPATS
 100 hores

Contextualitzar l’activitat de servei d’àpats dins de la indús-
tria hostalera .Conèixer l’estructura de l’empresa o departa-
ment de servei d’àpats, i la distribució de tasques entre els 
seus professionals.

 GESTIÓ GASTRONÒMICA EN 
ALLOTJAMENTS SITUATS EN
ENTORNS RURALS I/O NATURALS

 100 hores
Definir ofertes gastronòmiques senzilles pròpies d’allotja-
ments situats en entorns rurals i/o naturals.

 MANTENIMENT I NETEJA EN 
ALLOTJAMENTS RURALS

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’asse-
gurar el manteniment i condicions d’ús d’espais d’instal·la-
cions i dotacions en allotjaments situats en entorns rurals i o 
naturals.

 RENTADA DE ROBA 
EN ALLOTJAMENTS

 100 hores
Una vegada finalitzat el mòdul l’alumne serà capaç realitzar les ac-
tivitats de rentada de roba pròpies d’establiments d’allotjament.
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 PLANXAT I ARRANJAMENT DE 
ROBA EN ALLOTJAMENTS

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de rea-
litzar les activitats de planxat i arranjament de roba pròpies 
d’establiments d’allotjament.
 

 ORGANITZACIÓ I PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE RECEPCIÓ EN 
ALLOTJAMENTS

 100 hores
Analitzar l’organització i funcions més freqüents dels depar-
taments de recepció, justificant estructures organitzatives 
adequades a cada tipus d’establiment.

 APROVISIONAMENT I MUNTATGE 
PER A SERVEIS D’ÀPATS

 100 hores
Posar a punt i utilitzar instal·lacions, equips i màquines útils i 
eines que conformen la dotació bàsica dels departaments de 
muntatge d’acord amb les seves aplicacions i en funció del 
seu rendiment òptim.

 RECEPCIÓ I RENTADA 
DE SERVEIS D’ÀPATS

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de rea-
litzar les operacions de recepció i rentada de mercaderies 
procedents de serveis d’àpats.

 REALITZACIÓ D’ELABORACIONS 
BÀSIQUES I ELEMENTALS DE 
CUINA I ASSISTIR EN 
L’ELABORACIÓ CULINÀRIA

 100 hores
Realitzar elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions i 
preparar i presentar elaboracions culinàries simples aplicant 
tècniques senzilles prèviament definides. Realitzar les opera-
cions necessàries per a la prestació d’assistència en processos 
de preparació i presentació de tota mena d’elaboracions 
culinàries mostrant receptivitat i esperit de cooperació.

 PREPARACIÓ I TAST DE VINS I AL-
TRES BEGUDES ALCOHÒLIQUES

 100 hores
Sol·licitar als proveïdors els vins, les cerveses, les sidres i les 
begudes espirituoses seleccionades per al tast d’acord amb 
les necessitats gastronòmiques i de clientela de l’establi-
ment. Preparar per al tast les mostres de vi i altres begudes 
alcohòliques facilitades pels proveïdors i d’altres que porten a 
l’empresa els seus distribuïdors.

 VINS, ALTRES BEGUDES ALCO-
HÒLIQUES, AIGÜES, CAFÈS I INFU-
SIONS

 100 hores
Descriure els trets més significatius de l’estructura vitiviní-
cola a escala mundial i nacional, identificant els principals 
problemes en relació amb l’equilibri del mercat.

 ELABORACIÓ DE VINS, ALTRES 
BEGUDES ALCOHÒLIQUES, AI-
GÜES, CAFÈS I INFUSIONS

 100 hores
Sol·licitar als proveïdors els vins, les cerveses, les sidres i les 
begudes espirituoses seleccionades per al tast d’acord amb 
les necessitats gastronòmiques i de clientela de l’establiment.

 SERVEI ESPECIALITZAT DE VINS
 100 hores

Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de realit-
zar els processos de servei especialitzat de vins.

 LLENGUA ESTRANGERA PRO-
FESSIONAL PER A SERVEIS DE 
RESTAURACIÓ (INGLÉS)

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de co-
municar-se en una llengua estrangera amb un nivell d’usuari 
independent en els serveis de restauració.
 

 CONTROL DE L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA DEL BAR I CAFETERIA

 100 hores
Analitzar el sector de la restauració i, en particular, l’activitat 
de bar-cafeteria considerant les relacions d’aquests establi-
ments amb altres empreses.

 CUINA ESPANYOLA
I INTERNACIONAL

 100 hores
Analitzar elaboracions culinàries descrivint els seus processos 
d’execució. Realitzar, posar a punt i conservar elaboracions cu-
linàries que resultin generalment complexes i representatives 
pels seus valors gastronòmics tipus territorials o temporals.

 SERVEIS ESPECIALS 
EN RESTAURACIÓ

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de dispo-
sar tot tipus de serveis especials en restauració.
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 PREELABORACIÓ DE PRODUC-
TES BÀSICS DE PASTISSERIA

 100 hores
Utilitzar els equips. màquines, utensilis, utillatge i eines que 
conformen la dotació bàsica dels establiments d’acord amb 
les seves aplicacions i en funció del seu rendiment òptim.

 ELABORACIONS BÀSIQUES DE 
PRODUCTES DE PASTISSERIA

 100 hores
Realitzar elaboracions senzilles de pastisseria d’acord amb la 
definició del producte aplicant tècniques bàsiques d’elabo-
ració. Realitzar les operacions necessàries per a la prestació 
d’assistència en processos de preparació de tota mena 
d’elaboracions de pastisseria, mostrant receptivitat i esperit 
de cooperació.

 SUPERVISIÓ I EXECUCIÓ DE TÈC-
NIQUES APLICADES A MASSES

 100 hores
Realitzar les operacions de preelaboració de diferents gène-
res, en funció de plans de treball establerts i de les masses 
que es vagin a realitzar.

 SUPERVISIÓ I EXECUCIÓ DE TÈC-
NIQUES APLICADES A CREMES I 
FARCIMENTS

 100 hores
Realitzar les operacions de preelaboració de diferents 
gèneres, en funció de plans de treball establerts i de les 
cremes i farciments que es vagin a realitzar. Analitzar, posar 
a punt i realitzar diferents processos d’execució de cremes i 
farciments que resultin aptes per a elaboracions posteriors, 
aplicant diferents tècniques.

 SUPERVISIÓ I EXECUCIÓ DE TÈC-
NIQUES APLICADES A GELATS I 
SEMIFRED

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de super-
visar l’execució i preelaborar, elaborar, conservar i regenerar 
gelats i semifreds.

 COMERCIALITZACIÓ D’OFERTES 
DE PASTISSERIA

 100 hores
Analitzar el sector de la pastisseria i definir el posicionament 
de l’establiment, interpretant les variables que el configuren i 
explicant la situació actual i les tendències que es detecten.

 ADMINISTRACIÓ D’ESTABLI-
MENTS DE PRODUCCIÓN I VENDA 
DE PRODUCTES DE PASTISSERIA

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de dirigir i 
gestionar un establiment de producció i venda de productes 
de pastisseria.

 PROCESSOS ECONOMICOFINAN-
CERS EN ESTABLIMENTS DE PRO-
DUCCIÓ I VENDA DE PRODUCTES 
DE PASTISSERIA

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de 
realitzar la gestió economicofinancera d’un establiment de 
pastisseria.

 GESTIÓ DEL PROJECTE 
DE RESTAURACIÓ

 100 hores
Desenvolupar projectes de negocis de restauració a fi d’ana-
litzar el seu grau de viabilitat. Analitzar la funció i el procés 
de planificació empresarial i definir plans que resultin ade-
quats per àrees, departaments o establiments de restauració

 GESTIÓ I CONTROL EN 
RESTAURACIÓ

 100 hores
Analitzar la gestió i control dels comptes de clients, desen-
volupant les operacions que li són inherents, amb la finalitat 
d’aconseguir liquidar, dins del termini i en la forma escaient, 
els saldos d’aquests.

 DISSENY I COMERCIALITZACIÓ 
D’OFERTES DE RESTAURACIÓ

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de dissen-
yar i comercialitzar ofertes de restauració.

 CONTROL D’ELABORACIONS CU-
LINÀRIES BÀSIQUES I COMPLEXES

 100 hores
Supervisar l’aplicació de les tècniques bàsiques de cuina per 
a obtenir elaboracions culinàries bàsiques. Posar a punt ela-
boracions culinàries que resultin complexes i representatives 
pels seus valors gastronòmics tipus territorials o temporals.



CURSOS online PICE
Hosteleria i
sector serveis

 SUPERVISIÓ EN EL DESENVOLU-
PAMENT DE LES PREPARACIONS 
CULINÀRIES FINS A LA SEVA FINA-
LITZACIÓ

 100 hores
Desenvolupar procediments de supervisió dels processos de 
preparació d’elaboracions culinàries bàsiques, complexes i 
de múltiples aplicacions, controlant els resultats intermedis i 
finals derivats d’aquests.

 CUINA CREATIVA I D’AUTOR
 100 hores

Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de desen-
volupar i supervisar processos de preparació i presentació de 
plats de cuina creativa i d’autor.

 OFERTES GASTRONÒMIQUES
 100 hores

Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de dissen-
yar ofertes gastronòmiques.

 APROVISIONAMENT 
EN RESTAURACIÓ

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de gestio-
nar processos d’aprovisionament en restauració.

 ADMINISTRACIÓ EN CUINA
 100 hores

Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’adminis-
trar unitats de producció culinària.

 BEGUDES
 100 hores

Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’assesso-
rar sobre begudes, preparar-les i presentar-les.

 SERVEI DE VINS
 100 hores

Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de servir 
vins i prestar informació bàsica sobre aquests.

 ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 
D’INFORMACIÓ TURÍSTICA LOCAL

 100 hores
Analitzar els tipus de centres i serveis d’informació turística 
explicant la seva funció en el sector turístic. Aplicar proce-
diments de gestió d’informació documentació i programes 
d’activitats de manera que serveixin per a aconseguir objec-
tius predeterminats.

 DISSENY DE PRODUCTES 
I SERVEIS TURÍSTICS LOCALS

 100 hores
Avaluar la potencialitat turística en un àmbit determinat que 
permeti detectar oportunitats de creació i desenvolupament 
de productes turístics locals.

 PROMOCIÓ I COMERCIALITZA-
CIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS 
TURÍSTICS LOCALS

 100 hores
Posar en pràctica i avaluar diferents estratègies de comercia-
lització de productes, serveis i destinacions turístiques locals.

 ASSESSORAMENT, VENDA I CO-
MERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES 
I SERVEIS TURÍSTICS

 100 hores
Analitzar la distribució turística i les entitats i mitjans que la 
configuren, estimant la seva evolució i incidència de les noves 
tecnologies.

 PROCESSOS ECONOMICOADMI-
NISTRATIUS EN AGÈNCIES 
DE VIATGES

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de des-
envolupar la gestió economicoadministrativa d’agències de 
viatges.

 PRODUCTES, SERVEIS I DESTI-
NACIONS TURÍSTIQUES

 100 hores
Analitzar l’evolució del concepte de turisme identificant els 
elements que componen el sistema turístic. Analitzar el mer-
cat turístic identificant les destinacions turístiques nacionals i 
internacionals més rellevants.

 PLANIFICACIÓ, ORGANITZACIÓ I 
CONTROL D’ESDEVENIMENTS

 100 hores
Analitzar el turisme de reunions i identificar les seves deman-
des especifiques dins del sector turístic. Planificar i pressu-
postar un esdeveniment i definir el seu programa identificant 
les activitats i tasques que es deriven per a l’entitat gestora.
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 ANGLÉS PROFESSIONAL
PER A TURISME

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de comu-
nicar-se en anglès amb un nivell d’usuari independent en les 
activitats turístiques.

 ENOLOGIA AVANÇADA
 100 hores

Conèixer les principals formes d’elaboració, criança i varietats 
de vins, així com tastar-los, degustar-los i servir-los de mane-
ra correcta. Saber què esperar d’un vi, i quan no està en les 
condicions més adequades

 EL DOL I L’ATENCIÓ FUNERÀRIA
 100 hores

Conèixer les funcions que desenvolupa el servei funerari i el 
seu àmbit de treball. Reconèixer els criteris de mesurament 
i els objectius que s’han de satisfer per a oferir una major 
qualitat del servei. Identificar les fases del dol i tipologies. 
Adquirir habilitats de comunicació i tracte al client.

 ELABORACIÓ D’UN PLA 
D’EMERGÈNCIES

 100 hores
Conèixer què és un pla d’emergències i evacuació. Aprendre 
com es realitza un pla d’emergències i evacuació. Distingir i 
conèixer les diferents funcions de les persones que interve-
nen en un pla d’emergències i evacuació. Aprendre a implan-
tar un pla d’emergències.

 NETEJA EN COL·LEGIS
 100 hores

Aprendre les normes bàsiques d’utilització dels diferents 
productes de neteja. Conèixer els tipus de maquinària i útils 
que es poden emprar en la neteja.

 NETEJA D’INTERIOR D’IMMOBLES
 100 hores

Conèixer els diferents productes de neteja i utensilis per a 
dur a terme la neteja del mobiliari. Saber quines màquines 
poden utilitzar-se per a netejar. Adquirir habilitats en la nete-
ja de sòls, parets i sostres. Adquirir habilitats en la neteja del 
mobiliari interior. Adquirir coneixements sobre les principals 
mesures preventives en neteja.

 NETEJA HOSPITALÀRIA
 100 hores

Donar a conèixer als treballadors les regles fonamentals en el 
treball de la neteja i posar en coneixement d’aquests en què 
consisteix la neteja hospitalària i perquè és important. Saber 
què és la infecció nosocomial i quin és el paper del servei de 
neteja en la seva prevenció.

 MANIPULACIÓ DE PRODUCTES 
QUÍMICS I DE NETEJA

 100 hores
Aprendre els conceptes bàsics sobre la definició i classificació 
dels productes químics, ateses aquelles substàncies quími-
ques desenvolupades en l’entorn sanitari.

 COORDINACIÓ I DINAMITZACIÓ 
DE L’EQUIP DE MONITORS 
DE TEMPS LLIURE

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de ge-
nerar equips de personal monitor, dinamitzant-los i super-
visant-los en projectes educatius de temps lliure infantil i 
juvenil.

 PROGRAMACIÓ I AVALUACIÓ 
APLICADES A la GESTIÓ
CULTURAL

 100 hores
Analitzar infraestructures per a executar la programació 
cultural utilitzant els recursos disponibles i adequats per al 
seu desenvolupament. Aplicar procediments d’avaluació de 
programacions culturals

 XARXES ASSOCIATIVES 
CULTURALS

 100 hores
Analitzar les xarxes associatives culturals com a mitjà d’im-
plementació de projectes d’animació cultural. Establir vies 
per a la participació en els projectes d’animació cultural que 
impliquin la participació de xarxes culturals

 MÀRQUETING CULTURAL
 100 hores

Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de desen-
volupar accions de comunicació i màrqueting cultural.

 MANTENIMENT I REHABILITACIÓ 
PSICOSOCIAL DE LES PERSONES 
DEPENDENTS EN DOMICILI

 100 hores
Conèixer i analitzar les característiques i necessitats psicoso-
cials de les persones dependents, determinant les actituds i 
valors que ha de manifestar el professional d’atenció directa 
amb les persones dependents i el seu entorn.
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 INTERRELACIÓ, COMUNICACIÓ 
I OBSERVACIÓ AMB LA PERSONA 
DEPENDENT I EL SEU ENTORN

 100 hores
Aplicar estratègies de suport psicosocial adaptades al des-
envolupament de les activitats previstes en un programa 
establert. Partir dels protocols d’actuació corresponents, 
identificar i aplicar les activitats i/o exercicis previstos.

 ATENCIÓ I GESTIÓ D’ANOMENA-
DES ENTRANTS EN UN SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’atendre 
i gestionar les crides entrants del servei de teleassistència.

 MANEIG D’EINES, TÈCNIQUES I 
HABILITATS PER A la PRESTACIÓ 
D’UN SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de mane-
jar les eines, tècniques i habilitats per a prestar el servei de 
teleassistència.

 

 TÈCNIQUES D’ELIMINACIÓ DE 
TAQUES

 100 hores
Conèixer el procediment general de neteja saber els diferents 
tipus de productes químics que existeixen en el mercat. 
Aprendre a eliminar taques a la roba.

 ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ Al 
CLIENT EN PISOS I ALLOTJA-
MENTS

 150 hores
Definir i organitzar els processos del departament de pisos i 
atendre les necessitats del client.

 PREELABORACIÓ I CONSERVA-
CIÓ D’ALIMENTS

 200 hores
Preelaborar i conservar tota classe d’aliments.

 PRODUCTES CULINARIS
 200 hores

Preparar i presentar els plats més significatius de les cuines 
regionals d’Espanya i de la cuina internacional.

 SERVEI BÀSIC DE 
RESTAURANT-BAR

 150 hores
Assistir en el servei d’aliments i begudes.

 TÈCNIQUES DE SERVEI D’ALI-
MENTS I BEGUDES EN BARRA I 
TAULA

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de desen-
volupar els processos de servei d’aliments i begudes en barra 
i taula.

 ELABORACIONS BÀSIQUES I 
PLATS ELEMENTALS AMB HORTA-
LISSES, LLEGUMS SECS, PASTES, 
ARROSSOS I OUS

 100 hores
Analitzar posar a punt i realitzar el procés d’execució i con-
servació d’elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions, 
que resultin aptes per a l’elaboració posterior de plats amb 
hortalisses, llegums secs, arrossos i ous.

 ELABORACIONS BÀSIQUES I 
PLATS ELEMENTALS AMB CARNS 
D’OCELLS DE CAÇA

 100 hores
Analitzar, posar a punt i realitzar el procés d’execució i 
conservació d’elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions, 
que resultin aptes per a l’elaboració posterior de plats amb 
carn d’ocells i caça.
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Seguretat Alimentària

 ELABORACIÓ DE PREPARATS 
CARNIS FRESCOS

 100 hores
Aplicar les tècniques d’elaboració de derivats carnis frescos, 
aconseguint la qualitat i higiene requerides.

 ELABORACIÓ DE CURATS 
I SALAONS CARNIS

 100 hores
Analitzar els procediments de manteniment de primer nivell 
de maquinària i equips amb destinació a l’elaboració indus-
trial de productes carnis, relacionant les operacions bàsiques 
d’elaboració, els productes d’entrada i sortida i els mitjans 
emprats. 

 ELABORACIÓ DE CONSERVES I 
CUINATS CARNIS

 100 hores
Aplicar els tractaments tèrmics per a conserves càrniques. 
Caracteritzar i aplicar les tècniques de cuinat requerides 
per a l’elaboració de plats precuinats i cuinats, aconseguint 
la qualitat requerida i en condicions d’higiene i seguretat. 
Analitzar els riscos i les conseqüències sobre el medi ambient 
derivats de l’activitat del sector càrnic. Analitzar els factors 
i situacions de risc i les mesures de prevenció i protecció 
aplicables en la indústria càrnica.

 RECEPCIÓ I EMMAGATZEMATGE 
DE LA LLET I ALTRES MATÈRIES 
PRIMERES

 100 hores
Caracteritzar la llet, altres matèries làcties, i productes au-
xiliars utilitzats en l’elaboració de productes lactis. Determi-
nar les condicions higienicosanitàries que han de reunir les 
instal·lacions i equips en la zona de recepció, i identificar i 
controlar els punts crítics del procés.

 PROCESSOS BÀSICS 
D’ELABORACIÓ DE FORMATGES

 100 hores
Descriure els procediments d’elaboració dels diferents tipus 
de formatges relacionant les operacions necessàries, els pro-
ductes d’entrada i sortida i els mitjans emprats.

Idiomes

 ANGLÈS EMPRESARIAL I ACTIVI-
TATS ORALS I ESCRITES D’ASSIS-
TÈNCIA A la DIRECCIÓ EN LLEN-
GUA ANGLESA

 150 hores
Millorar la seva capacitat per a convèncer en anglès.
Activar vocabulari especific empresarial.
Aprendre a produir i tractar documentació en anglès.
Poder enfrontar-se a un discurs oral en anglès. Obtenir i 
interpretar la informació de tota mena de discursos orals 
relacionats amb les gestions i l’assistència a la direcció en 
anglès estàndard.

 FRANCÉS A1 Atenció al Client
 100 hores

Comprendre el sentit general, els punts principals i informa-
ció de textos orals, ben estructurats, transmesos de viva veu 
o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia, etc.), 
articulats a una velocitat normal, en un registre formal o 
neutre i sempre que les condicions acústiques siguin bones i 
el missatge no estigui distorsionat.

 FRANCÉS A2 Atenció al Client
 100 hores

Comprendre el sentit general, els punts principals i la infor-
mació de textos orals, ben estructurats, transmesos de viva 
veu o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia, etc.), 
articulats a una velocitat normal, en un registre formal o 
neutre i sempre que les condicions acústiques siguin bones i 
el missatge no estigui distorsionat.

 FRANCÉS B1 Atenció al Client 
 100 hores
Aconseguir que els alumnes siguin capaços de treure-li partit 
a un repertori ampli però senzill de vocabulari, estructures 
i fórmules apreses; posen en joc els coneixements generals 
del món hispà (referents culturals, normes i convencions de 
caràcter sociocultural) que necessiten per a desenvolupar-se 
en les diferents situacions en les que participen.

 ITALIÀ A1 Atenció al Client
 100 hores

Comprendre el sentit general, els punts principals i la infor-
mació específica de textos orals breus, ben estructurats, 
transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, tele-
visió, megafonia, etc.), articulats a una velocitat lenta, en un 
registre formal o neutre i sempre que les condicions acústi-
ques siguin bones i el missatge no estigui distorsionat.
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 ITALIÀ A2 Atenció al Client
 100 hores

Comprendre el sentit general, els punts principals i informa-
ció de textos orals, ben estructurats, transmesos de viva veu 
o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia, etc.), 
articulats a una velocitat normal, en un registre formal o 
neutre i sempre que les condicions acústiques siguin bones i 
el missatge no estigui distorsionat.

 ITALIÀ B1 Atenció al Client
 150 hores

Aconseguir que els alumnes siguin capaços de treure-li partit 
a un repertori ampli però senzill de vocabulari, estructures i 
fórmules apreses; que posin en joc els coneixements generals 
del món hispà (referents culturals, normes i convencions de 
caràcter sociocultural) que necessiten per a desenvolupar-se 
en les diferents situacions en les quals participen.

 ALEMANY A1 Atenció al Client
 150 hores

Comprendre el sentit general, els punts principals i informa-
ció de textos orals, ben estructurats, transmesos de viva veu 
o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia, etc.), 
articulats a una velocitat normal, en un registre formal o 
neutre i sempre que les condicions acústiques siguin bones i 
el missatge no estigui distorsionat.

 ALEMANY A2 Atenció al Client
 100 hores

Comprendre el sentit general, els punts principals i informa-
ció de textos orals, ben estructurats, transmesos de viva veu 
o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia, etc.), 
articulats a una velocitat normal, en un registre formal o 
neutre i sempre que les condicions acústiques siguin bones i 
el missatge no estigui distorsionat.

 ALEMANY B1 Atenció al Client
 100 hores

Siguin capaces de treure-li partit a un repertori ampli però 
senzill de vocabulari, estructures i fórmules apreses. Que po-
sin en joc els coneixements generals del món hispà (referents 
culturals, normes i convencions de caràcter sociocultural) 
que necessiten per a desenvolupar-se en les diferents situa-
cions en les quals participen.

 ANGLÈS A1 Atenció al Client
 150 hores

Comprendre el sentit general, els punts principals i la infor-
mació específica de textos orals breus, ben estructurats, 
transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, tele-
visió, megafonia, etc.), articulats a una velocitat lenta, en un 
registre formal o neutre i sempre que les condicions acústi-
ques siguin bones i el missatge no estigui distorsionat.

 ANGLÈS A2 Atenció al Client
 150 hores

Comprendre el sentit general, els punts principals i informa-
ció de textos orals, ben estructurats, transmesos de viva veu 
o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia, etc.), 
articulats a una velocitat normal, en un registre formal o 
neutre i sempre que les condicions acústiques siguin bones i 
el missatge no estigui distorsionat.

 LLENGUA ESTRANGERA PRO-
FESSIONAL PER A LA GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA EN LA RELACIÓ 
AMB EL CLIENT

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de co-
municar-se en una llengua estrangera amb un nivell d’usuari 
independent, llindar B1 (equivalent a intermedi), en les 
activitats de gestió administrativa en relació amb el client.

 RECEPCIÓ I ATENCIÓ Al CLIENT 
EN ALLOTJAMENTS PROPIS D’EN-
TORNS RURALS I/O NATURALS

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de ges-
tionar i realitzar el servei de recepció en allotjaments propis 
d’entorns rurals i/o naturals.

 LLENGUA ESTRANGERA PRO-
FESSIONAL DIFERENT DE L’AN-
GLÈS PER A l’ASSISTÈNCIA A LA 
DIRECCIÓ (ALEMANY)

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de comu-
nicar-se en una llengua estrangera diferent de l’anglès amb 
un nivell d’usuari independent avançat B2 (equivalent a mig 
alt) en les activitats d’assistència a la direcció.

 LLENGUA ESTRANGERA PRO-
FESSIONAL PER A l’ASSESSORA-
MENT I LA GESTIÓ DE SERVEIS 
FINANCERS

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de comu-
nicar-se en una llengua estrangera amb un nivell d’usuari in-
dependent en les activitats pròpies d’assessorament i gestió 
de serveis financers



Més informació:
Equip Pice

pice@cambrareus.org
977338080


