Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme
i Economia Social

NOTA IMPORTANT
008_20 DOCENTS FORMACIÓ OCUPACIONAL

APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ VALORACIÓ MÈRITS
Tal i com s’indica a la convocatòria:

A la instància s’ha de relacionar la
documentació que es presenta, la identificació CODI Q510 Plans i Programes
d’Ocupació. A més a la instància s’haurà d’indicar la referència 008_20 Docents
Formació Ocupacional i Àrea Professional XXXXXXXXX (Segons l’Annex IEspecialitats Formatives)
Si no s’indica l’Àrea o Àrees Professional/s a la qual es vol optar, la sol·licitud
quedarà invalidada.

ANNEX 1- ESPECIALITATS FORMATIVES
FAMILIA
PROFESSIONAL
Administració i
gestió

Comerç i Màrqueting

Hostaleria i turisme

ÀREA
PROFESSIONAL
Gestió de la informació i la
comunicació
Administració i auditoria
Administració i gestió
Logística comercial i
gestió del transport

Restauració

Allotjament
Imatge i so

Producció audiovisual

Informàtica i
comunicacions

Desenvolupament

Seguretat i medi
ambient

Gestió ambiental

Serveis
socioculturals i a la
comunitat

Transport i
manteniment de
vehicles

Atenció social
Formació i educació
Assistència Social i
Serveis al Consumidor

ESPECIALITAT FORMATIVA
ADGG0508 Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i
documents (nivell 1)
ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (nivell 1)
ADGD0210 Creació i gestió de microempreses (nivell 3)
ADGX01 Anglés: gestió comercial (nivell 1)
COML0309 Organització i gestió de magatzems (nivell 1)

HOTR0108 Operacions bàsiques de cuina (nivell 1)
HOTR0308 Operacions bàsiques d’àpats (càtering) (nivell 1)
HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar (nivell 1)
HOTR0408 Cuina (nivell 2)
HOTR0508 Serveis de bar i cafeteria( nivell 2)
HOTR0608 Serveis de restaurant (nivell 2)
HOTR0209 Sommelieria ( nivell 3)

HOTA0108 Operacions bàsiques de pisos en allotjament (nivell 1)
IMSV0209 Desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius
(nivell 3)
IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web (nivell 2)
IFCD0210 Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web (nivell 2)
SEAG0211 Gestió ambiental (nivell 3)
SEAG0209 Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials (nivell 1)
SSCG0111 Gestió de trucades de teleassistència (nivell 2)
SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
(nivell 2)
SSCE0110 Docència de la formació professional per a l’ocupació (nivell 3)
SSCM0108 Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (nivell 1)

Electromecànica de
vehicles

TMVG0109 Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de
vehicles (nivell 1)
TMVG0409 Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars (nivell 2)

Carrosseria de vehicles

TMVL0109 Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles
(nivell 1)
TMVL0209 Manteniment d’elements no estructurals de carrosseria de vehicles
(nivell 2)
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Electricitat i
Electrónica

Energia i aigua

Instal·lació i
manteniment

Competències
Transversals

Instal·lacions Elèctriques

ELEE0109 Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió
(nivell 2)
ELEE0110 Desenvolupament de projectes d’instal·lacions elèctriques en l’entorn
d’edificis i amb fins especials (nivell 3)

Eficiència energètica

ENAC0108 Eficiència energètica d’edificis (nivell 3)

Energies renovables

ENAE0208 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques (nivell 2)

Muntatge i manteniment
d'instal·lacions

IMAI0108 Operacions de lampisteria i calefacció climatització domèstica (nivell
1)

Fred i climatització

IMAR0108 Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques (nivell 2)
Comunicació i llengua: Català i castellà
Competències matemàtiques
Tècniques de recerca d’ocupació i entorn laboral
Prevenció de Riscos Laborals
Anglès

Competències
Transversals
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