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INFORME MOTIVAT SOBRE LES NECESSITATS DE FORMACIÓ EN L'ESPECIALITAT
FORMATIVA EN RELACIÓ AMB EL MERCAT DE TREBALL

En aquests moments, és molta la demanda de treballadors d'hostaleria (de
tots els nivells) que puguin respondre a les tasques que corresponguin a la
seva categoria i a les seves capacitats.

Auxiliar d'Hostaleria i de Neteja és una ocupació motivadora per a aquest
col·lectiu, en la que els processos són bastant repetitius, les tasques de
dificultat molt variada i en general de resultats molt compensatoris. El
treball es realitza en brigada i cada membre cal per al resultat final.
Això fa que sigui un perfil professional especialment interessant per a
aquest col·lectiu i que a la vegada la seva oferta laboral pugui tenir un
interès real per a les empreses.

En la realització de cursos s'ha comprovat que amb una metodologia
adequada i el temps suficient la majoria de les persones pertanyents a
aquest col·lectiu poden arribar a adquirir unes competències i capacitats
que els permetran desenvolupar l'ocupació d'Auxiliar d'hostaleria i Neteja
satisfactòriament.

Permet atendre a un tipus d'alumnat que necessita algun tipus de formació
específica per accedir al món del treball i que no està prevista en l'àmbit
de la formació reglada.

PERFIL OCUPACIÓ
En el món de l'hostaleria ja existeix el perfil de l'Auxiliar de Neteja,
que és qui realitza tasques auxiliars tant en l'àmbit de cuina (rentaplats,
preparació d'amanides i fruites, ...) com en el de sala (recàrrega de
neveres, neteja de barra i sala, ...). És a més patent la necessitat
puntual de personal polivalent capaç de realitzar tasques de suport al
departament de pisos i a la bugaderia. Tot això ens ha portat a la
redefinició d'un personal auxiliar per a l'àmbit de l'hostaleria que
realitzaria tasques auxiliars com:

- Neteja a la cuina: rentaplats, neveres i frigorífics,
instal·lacions,...
- Suport a la cuina: preparació bàsica d'aliments, condicionament
d'amanides, fruites,...
- Suport a la sala: parar i desparar taules, neteja d'instal·lacions,
recarregar neveres, ...
- Suport al departament de pisos: condicionament d'habitacions,
desmuntatge i muntatge de cortines i fundes, ...
- Suport en bugaderia: posar rentadores i assecadores, plegar i
planxar, ...
Es tracta bàsicament de treballs que no requereixen d'una alta
qualificació, que són repetitius i, a la vegada, molt variats,
característiques que corresponen a les potencialitats del col·lectiu
proposat.

El perfil ocupacional, en acabar el curs, seria el d'Auxiliar d'Hostaleria
i Neteja. Aquest es relacionaria amb les tasques auxiliars que es realitzen
de manera polivalent en l'àmbit de l'hostaleria.
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DADES GENERALS REFERENTS AL CURS

1. FAMÍLIA PROFESSIONAL: TURISME I HOSTALERIA

2. DENOMINACIÓ DEL CURS: AUXILIAR D'HOSTALERIA I NETEJA

3. CODI: THRS27DCP

4. TIPUS: OCUPACIONAL ESPECÍFIC

5. OBJECTIU GENERAL

Dotar a l'alumnat de coneixements teòrics i tècniques bàsiques per tal de
capacitar-lo per a realitzar tasques senzilles de cuina, participar en la
manipulació tèxtil en qualsevol dels processos portats a terme en una
bugaderia i efectuar tasques senzilles de neteja en diversos contextos.
Transversalment: fomentar un cert nivell d'autonomia, l'adquisició d'hàbits
laborals bàsics i la responsabilització del propi projecte professional
per potenciar l'ocupabilitat de l'alumnat.

6. REQUISITS DEL PROFESSORAT

Ateses les necessitats pròpies del col·lectiu, es creu necessari dotar al
curs de professionals amb les següents especialitats:
- Un professor especialista que domini totes les tasques en el qual es
valorarà tant el fet que tingui una formació com la seva experiència en el
sector
- Un professor de suport coneixedor de les característiques de
l'alumnat i dels recursos didàctics i pedagògics específics del procés
d'aprenentatge de les persones amb discapacitat.

6.1 Nivell acadèmic:
Professor especialista: preferentment amb titulació universitària
(Diplomat en Turisme amb experiència ) o, si no n'hi ha, experiència
demostrable o similar amb qualitats per a l'ensenyament i un nivell mitjà
d'estudis.
Professor de suport: Diplomatura /Llicenciatura universitària (Educador
Social, Treballador Social , Pedagog o Psicòleg) que realitzi les funcions
de tutor, acompanyament en el procés d'inserció.

6.2 Experiència professional: Hauran de tenir tres anys d'experiència en
l'ocupació.

6.3 Nivell pedagògic: Caldrà tenir una formació metodològica o
experiència docent.

7. REQUISITS D'ACCÉS DE L'ALUMNE

7.1 Nivell de coneixements generals o acadèmics
Els alumnes del programa no necessitessin cap acreditació acadèmica per
poder ser partícips del curs d'Auxiliar d'Hostaleria i Neteja.
El requisit contemplat per ser seleccionat, atès que ens referim a persones
amb Discapacitat Psíquica, serà el certificat de discapacitat.

7.2 Nivell professional o tècnic
No es precisen coneixements específics. Es consideren preferents les
persones amb discapacitat amb possibilitat d'inserció laboral en el sector.
És previsible que segons quin sigui el nivell d'entrada s’assoleixi un
nivell d'iniciació, suficiència o perfeccionament.
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7.3 Condicions físiques
Cap especialment, llevat d'aquelles que impedeixin el normal
desenvolupament de la professió: tenir alguna malaltia que impedeixi
manipular aliments o productes de neteja, poder resistir diverses hores
dret, suportar traslladar pesos i treballar amb temperatures bastant
elevades.

8. NUMERO D'ALUMNES

12 alumnes

9. RELACIÓ SEQÜENCIAL DE MÒDULS FORMATIUS

MÒDUL I EL PERFIL PROFESSIONAL (75h)
MODULO 2 SERVEI DE CUINA (55h)
MÒDUL III TÈCNIQUES DE CUINA (65h)
MÒDUL IV MANIPULACIÓ I CONSERVACIÓ DELS ALIMENTS (60h)
MÒDUL V SERVEI DE SALA (30h)
MÒDUL VI SERVEI DE BUGADERIA (65h)
MÒDUL VII SERVEI DE NETEJA D'IMMOBLES (65h)
MÒDUL VIII ITINERARI D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL (70h)
MÒDUL IX NOVES TECNOLOGIES I INFORMÀTICA (15h)

10. DURADA EN HORES DEL TEMPS DOCENT

PRÀCTIQUES……………………………………………………………………………………………………………………….. 180 hores
CONEIXEMENTS PROFESSIONALS………..……………………………………………………………. 500 hores
AVALUACIONS (incloses en pràctiques i teòriques)……………………….. 20 hores
TOTAL…………………………………………………………………………………………………………………………………. 700 hores

11. INSTAL·LACIONS

11.1 Aula de classes teòriques
- superfície: 25m2
- Mobiliari. Estarà equipada amb mobiliari docent per a 12 places, a
més dels elements auxiliars.

11.2 Instal·lacions per a pràctiques:
- Superfície de 36 m2.
- La il·luminació és artificial.
- El condicionament elèctric haurà de complir les normes de baixa
tensió i estar preparat de manera que permeti la realització de les
pràctiques.

11.3 Altres instal·lacions
- Un espai mínim de 50m2 per a despatxos de direcció, sala de
professors i activitats de coordinació.
- Lavabos i serveis higienicosanitaris en número adequat a la capacitat
del centre.
- Els centres hauran de reunir les condicions higièniques, acústiques,
d'habitabilitat i de seguretat, exigides per la legislació vigent i
disposar de llicència municipal d'obertura com centre de formació.

12. EQUIP I MATERIAL

12.1 Equip i maquinària
- 12 zones de treball.
- Zona de rentat amb 2 aigüeres.
- 1 Nevera.
- 1 Congelador
- 1 Fogó industrial.
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- 1 Forn industrial
- 1 Rentavaixelles.
- Vídeo i televisió
- retroprojector
- 12 ordinadors
- 2 carros per al transport de material

12.2 Eines i utillatge

- Petites màquines: trituradora, balança de cuina...
- 2 coladors
- 1 xinès
- 1 escumadora
- 5 filtres
- 10 recipients de plàstic
- 1 safates de forn
- 12 ganivets pataters
- 6 ganivets cebers
- 15 taules
- 15 tisores.
- 5 netejaperols
- 3 batidores
- 45 draps de cuina
- 25 davantals
- 25 gorres
- 4 cubs amb escorredor
- 4 baietes de pal
- 4 escombres
- 4 recollidors
- 2 tiràs
- 6 baietes
- 6 draps de cotó
- 12 fregalls
- 2 gomes netejavidres
- 2 pals telescòpics
- Quaderns de demanat, quaderns d'inventari...
- 4 jocs de parament de taula
- Estovalles i tovallons
- Material rebutjable

12.3 Material de consum
- Verdures i hortalisses.
- Fruites.
- Ous
- Pastes i arròs.
- Sal i sucre.
- Vinagre, va venir.
- Farines
- Lactis i embotits.
- Etc.
- Sabons, lleixius i productes específics de neteja.

12.4 Material didàctic
- Es considera material didàctic el material de consum detallat. Als
alumnes se'ls proporcionarà a més el material escolar imprescindible per al
desenvolupament del curs així com les fotocòpies necessàries.

12.5 Elements de protecció
- En el desenvolupament de les pràctiques s'utilitzaran els mitjans
necessaris de seguretat higiene a la feina i s'observaran les normes legals
sobre això.
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DADES ESPECÍFIQUES DE CADA MÒDUL O GRUP DE MATÈRIES INTEGRANTS DEL CURS
D'AUXILIAR D'HOSTALERIA I DE NETEJA

1. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL I

EL PERFIL PROFESSIONAL

1.1 OBJECTIU DEL MÒDUL I
- Diferenciar aquelles característiques bàsiques que defineixen el
perfil de l'auxiliar d'hostaleria i neteja respecte a: les tasques que
realitza i els coneixements, habilitats i actituds pròpies per al correcte
desenvolupament del perfil.
- Obtenir pautes per optimitzar el perfil professional de l'auxiliar
d'hostaleria i neteja.
- Conèixer el sector hostaler com a possible via d'accés al món laboral
quant a les empreses i els professionals que ho componen.

1.2 DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL I
75 hores

1.3 CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL I

A) Continguts Pràctics:
- Inventari de les tasques bàsiques.
- Adquisició o reforç d'actituds bàsiques esperades.
- Anàlisis d'informació relacionada amb el sector.
- Treball de camp en empreses del sector.
- Compromís amb la normativa establerta.

B) Continguts Teòrics:
- Tasques pròpies de l'auxiliar d'hostaleria i neteja.
- Actituds esperades d'un auxiliar d'hostaleria i neteja.
- Coneixements i habilitats esperats d'un auxiliar d'hostaleria i
neteja al mercat laboral actual.
- Definició d'hostaleria
- Empreses del sector i la seva classificació.
- Els professionals que treballen en l'hostaleria i les seves funcions.
- Coneixement dels diferents vestidors usats en el sector i assignació
a llocs de treball determinats.
- Comprensió de normes respecte a la higiene personal i la importància
d'aquest aspecte en el sector hostaler.

C) Continguts actitudinals:
- Atenció i minuciositat en l'execució de tasques.
- Interès a aconseguir ser útils i autònoms.
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, lavabo
personal...
- Interès a tenir una actitud adaptada, obeir i utilitzar codis de
comunicació funcional.

2. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL II

SERVEI DE CUINA

2.1. OBJECTIUS DEL MÒDUL II
- Classificar eines i maquinària de cuina segons les seves
característiques i la seva ubicació.
- Obtenir pautes per a la manipulació i neteja d'eines i maquinària de
cuina i sala.

2.2. DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL II:
55 hores
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2.3. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL II

A) Continguts pràctics
- Manipulació de diferents estris i maquinària de cuina.
- Inventaris d'eines i maquinària de cuina.
- Simulació de cadena de rentat de vaixella, cristalleria i coberteria.
- Neteja d'estris i maquinària de cuina i sala.

B) Continguts teòrics
- Identificació d'estris i maquinària de cuina.
- Ubicació de maquinària i estris en el seu corresponent espai.
- Classificació d'estris per famílies.
- Relació de cada estri o màquina amb els seus usos específics.
- Servei de plateria. Organització de la neteja
• Recepció i classificació de plats i eines
• Distribució d'equips de neteja
- Obtenció de pautes per a una correcta neteja i desinfecció de
maquinària i utillatge.

C) Continguts actitudinals
- Atenció i minuciositat en l'execució de tasques.
- Ordre i neteja en la realització de tasques.
- Interès a ser ràpids i precisos.
- Interès a aconseguir ser útils i autònoms.
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, lavabo
personal...
- Interès a tenir una actitud adaptada, obeir i utilitzar codis de
comunicació funcional.

3. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL III

TÈCNIQUES DE CUINA

3.1 OBJECTIUS DEL MÒDUL III
- Manipular diferents aliments tenint en compte les normes higièniques
bàsiques.
- Aplicar tècniques de cuina en funció del plat a elaborar.
- Aplicar tècniques de conservació d'aliments en funció de les
necessitats.

3.2 DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL III
65 hores

3.3 CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL III

A) Continguts pràctics
- Pràctica de diferents tipus de tall en diferents tipus d'aliments.
- Muntatge i decoració de plats freds.
- Neteja d'aliments atenent a les seves característiques.
- Responsabilització de la neteja de la cuina i l'eliminació de la runa
una vegada finalitzat el servei.
- Ordre dels diferents productes alimentaris a la cuina atenent a la
seva sensibilitat i les seves característiques en la conservació.
- Aplicació de la informació continguda en una recepta.
- Aplicació de les normatives d'higiene en la manipulació d'aliments.

B) Continguts teòrics
- Coneixement de diferents tipus de talls i les seves aplicacions.
- Adquisició de nocions en tècniques de cocció d'aliments.
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- Diferenciació de les parts en les quals es compon una recepta i
aprendre a interpretar-les.
- Obtenció de pautes per a l'organització del treball dins d'una cuina.

C) Continguts actitudinals
- Adquirir les habilitats de ser nets, observadors i ràpids.
- Valorar la importància de la neteja i l'ordre en el món laboral.
- Atenció i minuciositat en l'execució de tasques.
- Ordre i neteja en la realització de tasques.
- Interès a ser ràpids i precisos.
- Interès a aconseguir ser útils i autònoms.
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, lavabo
personal,...
- Interès a tenir una actitud adaptada, obeir i utilitzar codis de
comunicació funcional.

4. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL IV

MANIPULACIÓ I CONSERVACIÓ DELS ALIMENTS

4.1 OBJECTIUS DEL MÒDUL IV
- Adquirir nocions bàsiques de dietètica i nutrició
- Dotar d'informació necessària per classificar els aliments en els
seus principals grups .
- Adquirir nocions necessàries per realitzar una correcta conservació
dels aliments.
- Conèixer les normatives bàsiques respecte a la higiene en la
manipulació i tractament dels aliments per evitar possibles contaminacions
microbianes.

4.2 DURADA DEL MÒDUL IV
60 hores

4.3 CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL IV

A) Continguts pràctics
- Posada en pràctica de les normatives de manipulació alimentària
- Posada en pràctica de la congelació, descongelació i refrigeració de
determinats aliments.
- Treball de camp en empreses i fires del sector alimentari.

B) Continguts teòrics
- Interpretació de la piràmide alimentària i la seva estructuració
- Relació salut-alimentació.
- Coneixement de les propietats de la congelació, refrigeració i
descongelació.
- Determinació de les pautes a seguir amb els aliments “sensibles”.
- Definició de les situacions amb possibles riscos de contaminació per
a determinats aliments.
- Enumeració de normes higièniques en la manipulació alimentària.

C) Continguts actitudinals
- Adquirir les habilitats de ser nets, observadors i ràpids.
- Valorar la importància de les normes de manipulació d'aliments.
- Atenció i minuciositat en l'execució de tasques.
- Ordre i neteja en la realització de tasques.
- Interès a ser ràpids i precisos.
- Interès a aconseguir ser útils i autònoms.
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, lavabo
personal...
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- Interès a tenir una actitud adaptada, obeir i utilitzar codis de
comunicació funcional.

5. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL V

SERVEI DE SALA

5.1 OBJECTIUS DEL MÒDUL V
- Classificar l'equip de sala.
- Adquirir pautes per a la manipulació de l'equip de sala.
- Adquirir pautes per al manteniment de l'equip de sala.
- Muntar taules.

5.2 DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL V
30 hores

5.3 CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL V

A) Continguts pràctics
- Muntatge de taules
- Transport del material de sala
- Ordre i organització d'un office de sala.

B) Continguts teòrics
- Denominació i classificació d'elements d'una vaixella.
- Denominació i classificació d'elements d'una coberteria.
- Denominació i classificació d'elements d'una cristalleria.
- Denominació i classificació d'elements d'una estovalles.
- Material de transport de sala
• Carros de servei
• Hostesses
- Adquisició de pautes per a un correcte manteniment del material de
sala.

C) Continguts actitudinals
- Adquirir les habilitats de ser nets, observadors i ràpids.
- Atenció i minuciositat en l'execució de tasques.
- Ordre i neteja en la realització de tasques.
- Interès a ser ràpids i precisos.
- Interès a aconseguir ser útils i autònoms.
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, lavabo
personal...
- Interès a tenir una actitud adaptada, obeir i utilitzar codis de
comunicació funcional.

6. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL VI

SERVEI DE BUGADERIA

6.1 OBJECTIUS DEL MÒDUL VI
- Classificar fibres tèxtils.
- Identificar les parts del procés de tractament de les peces en una
bugaderia.
- Identificar diferent maquinària de bugaderia i definir les seves
funcions.
- Interpretar simbologia de rentat.
- Detectar i tractar taques.
- Adquirir pautes per al doblat manual i mecanitzat de peces tèxtils.

6.2 DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL VI
65 hores
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6.3 CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL VI

A) Continguts teòrics
- Classificació de les fibres tèxtils.
- Procés de tractament de roba en la bugaderia.
- Recepció i classificació de la roba
• Distribució de la roba
• Reposició de la roba
- Funcionament i estructuració de treball en una bugaderia
• Maquinària bàsica
• Tractament i neteja de la roba
• Col·locació i distribució de la roba de pisos
- Les bugaderies dels hotels i la roba de pisos.
- Normatives de seguretat i higiene aplicades en el context de la
bugaderia.

B) Continguts pràctics
- Recepció i classificació de roba segons el seu origen i el seu tipus
de tractament.
- Funcionament d'una rentadora, una calandra, una planxa i una
assecadora.
- Identificació i tractament de taques.
- Plegat manual de diferents tipus de peces mitjançant diferents
tècniques.
- Etiquetatge, empaquetatge i embutxacat de peces de roba.
- Ordre i organització del magatzem en una bugaderia.
- Treball de camp en empreses i fires del sector.

C) Continguts actitudinals
- Adquirir les habilitats de ser nets, observadors i ràpids.
- Atenció i minuciositat en l'execució de tasques.
- Ordre i neteja en la realització de tasques.
- Interès a ser ràpids i precisos.
- Interès a aconseguir ser útils i autònoms.
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, lavabo
personal...
- Interès a tenir una actitud adaptada, obeir i utilitzar codis de
comunicació funcional.

7. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL VII

SERVEI DE NETEJA D'IMMOBLES

7.1 OBJECTIUS DEL MÒDUL VII
- Conèixer diferents eines i maquinària de neteja segons les seves
utilitats.
- Diferenciar les utilitats de productes químics i naturals de neteja.
- Aplicar les normatives de seguretat i higiene del sector.
- Aplicar diferents tècniques de neteja en funció de la superfície a
tractar i el seu grau de brutícia.
- Obtenir pautes per realitzar inventaris d'eines i productes de
neteja.

7.2 DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL VII
65 hores

7.3 CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL VII

A) Continguts pràctics
- Neteja de sòls
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- Neteja de sanitaris.
- Neteja de vidres
- Neteja de mobiliari
- Tractament de runa.
- Neteja de maquinària.
- Inventari de productes i control dels estocs.
- Temporització i organització de les tasques de neteja.

B) Continguts teòrics
- Definició i tipologia de neteja i brutícia
- Classificació de paviments i mètodes per a la seva correcta neteja.
• Normes de neteja segons el paviment
- Normes bàsiques per a la neteja correcta del lavabo
• Eines i accessoris bàsics
• Desinfecció i ambientació del lavabo
- Neteja del mobiliari i dels vidres
• Productes i materials a utilitzar
- Classificació d'eines, maquinària i productes de neteja.
- Identificació de riscos en la manipulació de productes, maquinària i
eines de neteja.

C) Continguts actitudinals
- Adquirir les habilitats de ser nets, observadors i ràpids.
- Atenció i minuciositat en l'execució de tasques.
- Ordre i neteja en la realització de tasques.
- Interès a ser ràpids i precisos.
- Interès a aconseguir ser útils i autònoms.
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, lavabo
personal...
- Interès a tenir una actitud adaptada, obeir i utilitzar codis de
comunicació funcional.

8. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL VIII

ITINERARI D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL

8.1 OBJECTIUS DEL MÒDUL VIII
- Fomentar una major autonomia personal i geogràfica.
- Potenciar l'autoconeixement personal amb l'objectiu de dissenyar el
propi projecte professional.
- Adquirir i posar en pràctica coneixements bàsics respecte als
recursos i tècniques existents per a la recerca activa d'ocupació.

8.2 DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL VIII

70 hores

8.3 CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL VIII

A) Continguts teòrics
- Recursos existents per a la recerca d'ocupació i el seu funcionament.
- Anàlisis de la formació i experiència i la seva repercussió en el
propi projecte professional.
- Anàlisis de la situació personal i la seva repercussió en el projecte
professional.

B) Continguts pràctics
- Funcionament i ús de guies i del carrer
- Funcionament i ús de la xarxa de transport públic.
- Reconeixement de les franges horàries i càlcul i gestió del temps.
- Disseny de rutes d'autonomia geogràfica.
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- Taller de recerca activa d'ocupació.

C) Continguts actitudinals
- Adquirir les habilitats de ser nets, observadors i ràpids.
- Atenció i minuciositat en l'execució de tasques.
- Ordre i neteja en la realització de tasques.
- Interès a ser ràpids i precisos.
- Interès a aconseguir ser útils i autònoms.
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, lavabo
personal...
- Interès a tenir una actitud adaptada, obeir i utilitzar codis de
comunicació funcional.

9. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL IX

NOVES TECNOLOGIES I INFORMÀTICA

9.1 OBJECTIUS DEL MÒDUL IX

- Fomentar l'ús de les noves tecnologies en la recerca d'informació.
- Iniciar-se en els programes informàtics més usuals.
- Aprendre a utilitzar els recursos informàtics en la recerca
d'ocupació.

9.2 DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL IX

15 hores

9.3 CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL IX

A) Continguts teòrics
- Adquisició de nocions bàsiques en l'ús de sistemes operatius
- Adquisició de nocions bàsiques en l'ús de principals programes
informàtics.
- Adquisició de nocions bàsiques en l'ús d'internet.

B) Continguts pràctics
- Recerca d'informació a la xarxa
- Disseny i tractament del currículum vitae mitjançant eines
informàtiques.
- Ús dels principals programes ofimàtics.
- Coneixement de les principals borses de treball en línia.

C) Continguts actitudinals
- Atenció i minuciositat en l'execució de tasques.
- Ordre en la realització de tasques.
- Interès a aconseguir ser útils i autònoms.
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, lavabo
personal...
- Interès a tenir una actitud adaptada, obeir i utilitzar codis de
comunicació funcional.

10. PROCEDIMENTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ

L'objectiu de l'avaluació és estimular el desig de millora aprenent a
objectivar la realitat i a valorar-se. Per això l’avaluació és diària.

- Les avaluacions de les pràctiques són:
• D'actitud, alumnes amb un nivell d'iniciació, l'obediència, l'actitud
adaptada i la utilització correcta de codis de comunicació funcional
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• D'actitud, alumnes amb un cert nivell, el treballar seguit i en
silenci, avisar i tornar les ordres una vegada realitzades.
• De contingut, el grau d'utilitat i autonomia al realitzar cadascuna
de les tasques.
• D'orientació geogràfica a cadascun dels desplaçaments.
• De contingut –alumnes amb un cert nivell- l'ordre i neteja, la
perfecció i la durada.
• Quan s'observen dificultats de conservació o de manipulació més greus
es puntuen llistes de productes avaluables.

- En les teòriques s'avalua l'aprofitament, la consecució de continguts
i l'actitud.
- En cada classe sempre hi ha un moment de reflexió i autocrítica
perquè prenguin consciència de quins aspectes s'han de millorar.
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VALORACIÓ ESTIMADA DEL COST DE FORMACIÓ PER A DOTZE ALUMNES 

 
 
A.- COST DE PROFESSORAT 
 Cost per alumne: ..........................................................   1.925.00 Euros 
      Cost per curs: ............................................................... 23.100.00 Euros 
 
B.- VALORACIÓ D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT      
EN   � PROGRAMA DEL CURS 
BASE A                      � REIAL DECRET DEL CERTIFICAT PROFESSIONAL 
 
 
CURS: AUXILIAR D'HOSTALERIA I NETEJA  
CODI: THRS27DCP 
1. INSTAL·LACIONS (CALCULAR EL VALOR D'ADQUISICIÓ, EN EUROS) 

 
VALOR    

D'ADQUISICIÓ  ELEMENTS SUPERFÍCIE (M2) Per 
alumne Per curs 

AULA CLASSES 
TEÒRIQUES 
(12 ALUMNES) 

25 162,96 1.955.5 

INSTAL·LACIONS PER A LA 
REALITZACIÓ DE 
PRACTIQUES 

  

ALTRES INSTAL·LACIONS, 
ETC. 
(ADMINISTRACIÓ I 
DIRECCIÓ) 

 1.588,86 19.066,3 

 
2. EINES I UTILLATGE  

 
COST GLOBAL 
ESTIMAT/CURS 101,85 (per alumne) 1.222,2 (per curs) 

 
3. MATERIAL DE CONSUM  

 
COST GLOBAL 
ESTIMAT/CURS 122,22 (per alumne) 1.466,6 (per curs) 

 
4. MITJANS DIDÀCTICS 

 
COST GLOBAL 
ESTIMAT/CURS 61,11 (per alumne) 733,3 (per curs) 

MÒDUL A: Cost per alumne: 1.925 Euros 
MÒDUL B: Cost per alumne: 2.037 Euros 
COST TOTAL PER ALUMNE:  3.962 Euros 

COST TOTAL DEL CURS: 47.544 EUROS 




