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Certificats de Professionalitat - Inici Gener i Febrer 2022 (SEMIPRESENCIAL)  
 

 CP Activitats administratives en la relació amb el client ADGG0208 (800 hores). Matins de dilluns a divendres de 09:00 

a 14:00 (MÓRA D’EBRE I/O TORTOSA, preferentment alumnes aturats) 

 Anglès A2 (220 hores). Matins de dilluns a dijous de 10:00 a 13:00 (MÓRA D’EBRE, preferentment alumnes aturats) 

 CP Docència de la formació professional per a l’ocupació SSCE0110 (380 hores). Tardes de dilluns a divendres de 

15:30 a 19:30 (TORTOSA, preferentment alumnes treballadors) 

 CP Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions SSCS0208 (450 hores). Tardes de dilluns a 

dijous 15:30 a 19:30 (TORTOSA, preferentment alumnes treballadors) 

 Anglès B1 (180 hores). Matins o Tardes de dilluns a dijous (TORTOSA) 

 
Llistat cursos transversals (Preferentment alumnes Treballadors, 10% màx. administració, 30% màx aturats)  

 
Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (20 h) 

Atenció al client (30 h) 

Com parlar en públic (20 h) 

Manipulació d'aliments (10 h) 

Competències digitals bàsiques (30 h) 

competències per a un teletreball efectiu (25 h) 

Comptabilitat avançada (60 h) 

Comptabilitat bàsica *(60 h) 

Comptabilitat informatitzada *(40 h) 

Eines de coaching nivell 1 (30 h) 

Eines de coaching nivell 2 (30 h) 

MINDFULNESS (30 h) 

Nòmines i Seguretat Social I * (30 h) 

Nòmines i Seguretat Social II (30 h) 

 Operador/a de plataformes mòbils de personal (PEMP) 

Personal branding (30 h) 

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) 

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector) 

Primers auxilis (30 h) 

Resolució de conflictes (30 h) 

Suport Vital Bàsic + desfibril·lació semiautomàtica (SVB+DEA) (6 ) 
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Gestió de la cyberseguretat en l’entorn del teletreball (20 h) 

Gestió del temps (20 h) 

Habilitats de comunicació (30 h) 

 
 
  

Tècniques de relaxació (20 h) 

Xarxes socials (30 h) 

Llei de protecció de dades (15 h) 

Intel·ligència emocional (30 h) 

Llistat cursos sectorials (Preferentment alumnes Treballadors, No Treb. administració, 30% màxim aturats) 
 
 

Acompanyament durant el procés de dol (20 h) Gestió fiscal de l'empresa (40 h) 

 Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès. (30 h) 

Aparadorisme (35 h) La cuina dels arrossos (16 h) 

Atenció a la Gent Gran a les Residències per Covid-19 (15 h) Maneig de càrregues i mobilització de pacients (30 h) 

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès (30 h) Maquillatge (20 h) 

Atenció i venda en establiments comercials (30 h) Màrqueting (25 h) 

Community manager *  (50 h) Nutrició i dietètica (30 h) 

Cuina (40 h) Operació de carretons Norma UNE 58451 * (24 h) 

Cuina saludable (20 h) Postres de restaurant (16 h) 

Cures auxiliars d'infermeria en geriatria (20 h) Primers auxilis bàsics en l'àmbit sanitari (10 h) 

Desenvolupament de productes turístics (30 h) Gestió de l'estrès per professionals sòcio-sanitaris (20 h) 

Eines pel guia turístic (30 h) Promoció i negoci a través de les xarxes socials (40 h) 

Gestió comercial (20 h) Reputació online: gestió i millora de la reputació en plataformes de gestió 

(16 h) 

Tinc una botiga física: com puc vendre per internet? (12 h) Sumilleria i maridatge (20 h) 
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