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COMPETÈNCIES 
CLAU 

Competències 
comunicació llengua 

materna 

Cursos VALENCIÀ 
Oral (50h) 

Elemental (50h) 
Mitjà (60h) 

Superior (60h) 

Comunicació 
escrita bàsica: 

CV, carta 
presentació 

(10h) 

Competències 
comunicació llengua 

estrangera 

ANGLÈS 

Bàsic (60h) 
Intermedi (80h) 
Avançat (80h) 

FRANCÈS 

Bàsic (60h) 
Intermedi (60h) 

ALEMANY 

Bàsic (60h) 
Intermedi (60h) 

CASTELLÀ PER A ESTRANGERS 
(60 h) 

ANGLÈS per al comerç (50h) 

ANGLÈS per a hosteleria (50h) 

Redacció de CV i entrevista de 
treball en anglès i alemany per a 

joves (10 h) 

ANGLÈS Avançat intensiu estiu 
per a joves 

Competències 
bàsiques 

Activa't en la recerca 
d'ocupació (5h ) 

Autoinscripció i 
actualització base 
dades apunt (2h) 

Preparació proves 
graduat ESO (300 

h) i accés 
Universitat 25 
anys  (300h) 

Preparació 
competències clau 

accés Certificats 
professionalitat 

Competències digitals 

Iniciació informàtica 
i xarxa Internet (60h) 

Ofimàtica nivell 
bàsic (60h) 

Ofimàtica nivell mitjà 
(60h) 

Ofimàtica nivell 
avançat (60h) 

Xarxes Socials per a la 
recerca d'ocupació 

(10h) 

 Linkedin per a la 
recerca d'ocupació 

(10h) 

Marca personal per a 
la recerca d'ocupació 

(5h) 

Vídeo CV (5h) 

Competències 
socials 

Comunicació verbal i 
no verbal per a 

l'entrevista de treball 
(5h) 

Adaptabilitat al 
canvi en la recerca 

d'ocupació (5 h) 

Intel-ligència emocional 
en la recerca d'ocupació 

(5h) 

Creativitat en la recerca 
d'ocupació (5h) 

Aprendre a gestionar 
l'estrès i la frustració 

en la recerca 
d'ocupació (5h) 

Competència 
aprendre a 
aprendre 

 Treball en equip en 
la recerca d'ocupació 

(5h) 

Gestió del temps i 
planificació en la 

recerca d'ocupació 
(5h) 

Prepara un bon 
curriculum per a la 
recerca d'ocupació 

(5h) 

Treballar i formar-se 
en Europa (5 h) 

Com gestionar 
eficaçment la 

meua xarxa de 
contactes (5h) 

Iniciativa i 
esperit 

empresarial 

Taller 
emprenedoria i 
lideratge (5 h) 

Taller Tria una 
empresa  i envia la 

teua candidatura (10 
h) 

Tècniques de 
negociació (5h) 

Marca personal 
per a 

emprenedors      
(5 h) 

Vermell > Actius 2017 
Blau > Programats 2017 
Cursos NOUS O NOVETAT 
(envoltats color verd) 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 

TÈCNIQUES 

  Manipulació d'aliments (10h) 

  Operador/a carretó elevador (17h) 

  Operador/a plataforma elevadora mòbil (14h) 

  Curs Prevenció Riscos en diferents especialitats (20h): 

- obra de paleta 
- electricitat 
- lampisteria 
- fusteria metàl.lica 
- fusteria 
- Altres especialitats 

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT 

Activitats administratives en relació amb el client (800 h) 

Producció de llavors i plantes vivers (800 h) 

Serveis restaurant bar (290 h) 

Socorrisme en instal.lacions aquàtiques (370 h) 

Mòdul Seguretat, Higiene i Protecció ambiental en hosteleria 
(60 h) 

Mòdul Control Fitosanitari (120h) 


