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 SALUT i  MEDI AMBIENT 

Atenció i suport psicosocial domiciliari
 200 hores

Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial domiciliària 
dirigides a persones amb necessitats d’atenció sociosanitària.

Dietètica i Manipulació d’Aliments
 100 hores

Aprofundir en el coneixement dels conceptes d’alimentació i 
nutrició, analitzant les malalties de transmissió alimentària i 
els brots epidèmics. 
Aprendre quines són les causes principals de contaminació dels 
aliments, així com els tipus de contaminants que existeixen.

Nutrició i Dietètica
 100 hores

Conèixer quines són les funcions dels nutrients essencials. 
Aprendre com es porta a terme el procés digestiu.  
Avaluar l’estat nutricional d’una persona.

RCP i Primers Auxilis
 100 hores

Saber diagnosticar i reaccionar davant d’una parada càr-
dio-respiratòria.  
Conèixer diferents tècniques de suport vital bàsic.  
Reconèixer diferents situacions d’urgències  
i saber com afrontar-les.

Sistemes de gestió ambiental
 150 hores

Identificar, prevenir i controlar els impactes ambientals que gene-
ren les activitats, serveis i productes que porti a terme l’orga-
nització. Fixar polítiques ambientals, que facilitin l’abast dels 
objectius ambientals.

 EDUCACIÓ 

Programació, execució i difusió de  
projectes educatius en el temps lliure

 100 hores

Dissenyar projectes de lleure educatiu infantil i juvenil reflec-
tint tots els seus apartats. Determinar els elements i procedi-
ments fonamentals en el desenvolupament d’un projecte de 
temps lliure que facilitin la correlació de les accions previstes.

Formador i Orientació Laboral
 150 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 exi-
gències de qualificació dels formadors professionals en línia. 

Instruir els alumnes en la utilització efectiva de les eines tecnolò-
giques amb finalitats educacionals. Un cop finalitzat el mòdul 
l’alumne serà capaç de facilitar informació i orientació laboral i 
promoure la qualitat de la formació professional per l’ocupació.

Activitats d’educació en el lleure  
infantil i juvenil

 100 hores
Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el temps lliure 
educatiu, infantil i juvenil.  
Analitzar el concepte de temps lliure educatiu i la seva evolu-
ció dins del marc general de l’educació i societat.
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