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2017-2018 Mòduls professionalitzadors 

 
 

INFORMACIÓ GENERAL 

 
Els mòduls professionalitzadors són una titulació pròpia de CESI Alta Formació 

pensada per a complementar estudis bàsics amb l’objectiu de preparar a l’alumne per a 

la incorporació al món laboral. Tots els mòduls tenen una durada de 96 hores. 

 

Existeixen tres especialitats: 

 

 Mòdul Professionalitzador d’Auxiliar de Servei Tècnic Informàtic 

 Mòdul Professionalitzador de Gestió d’Oficina 

 Mòdul Professionalitzador de Recepcionista d’Hotel 

 

 

Estructura del mòdul: 

 

Els tres mòduls tenen una part transversal (44 hores): 

 

 Ofimàtica i eines col·laboratives al núvol (16 hores) 

 Anglès comercial (20 hores) 

 Comunicació (8 hores) 

 

I una part específica per a cada mòdul (52 hores): 

 

 MP d’Auxiliar de Servei Tècnic Informàtic 

o Muntatge de components informàtics (18 hores) 

o Manteniment de sistemes microinformàtics (18 hores) 

o Muntatge d'instal·lacions de telecomunicacions (16 hores) 

 

 MP de Gestió d’Oficina 

o Documentació Administrativa (6 hores) 

o Francès Comercial (26 hores) 

o Facturació i tècniques administratives (20 hores) 

 

 MP de Recepcionista d’Hotel 

o Gestió de cobraments (4 hores) 

o Gestió de reserves (6 hores) 

o Francès Comercial (26 hores) 

o Facturació essencial (10 hores) 

o Turisme a l’Empordà (6 hores) 
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Combinació de la preparació de la ESO amb el Mòdul professionalitzador:  

 

Tots els mòduls són compatibles per horari i nivell amb el curs de preparació de 

l’obtenció del Graduat en Educació Secundària i/o l’accés a Cicle Formatiu de Grau 

Mitjà.  

 

Preu: 

 

El preu dependrà de la modalitat de pagament i de si es combina o no amb els estudis 

d’ESO: 

 

 Mòdul Professionalitzador al comptat: 495€ 

 Mòdul Professionalitzador aplaçat: 150€ Matrícula +  5 rebuts de 75€ 

 Mòdul Professionalitzador + ESO al comptat: 1.495 € 

 Mòdul Professionalitzador + ESO aplaçat:  350€ Matrícula + 6 rebuts de 195€ 

 

 

Horari:  

  Matins: de dilluns a divendres de 9:30h. a 13h. (segons matèries) 

 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

09:00-09:15h.      

09:15-09:30h.      

09:30-09:45h. 

Castellà 

(9:30-10:45) 

Mòdul Prof. 

Transversals 

(9:30-10:30) 
Català 

(9:30-10:45) 

Mòdul Prof. 

Transversals 

(9:30-10:30 

Francès 

(9:30-10:30) 

09:45-10:00h. 

10:00-10:15h. 

10:15-10:30h. 

10:30-10:45h. 
  

 

10:45-11:00h.      

11:00-11:15h. 

Socials 

(11:00-13:00) 

Mòdul Prof. 

Transversals 

(11:00-12:00) 

Anglès 

(11:00-12:00) 

Mòdul Prof. 

Específiques 

(11:00-12:00) Ciències 

(11:00-12:30) 

11:15-11:30h. 

11:30-11:45h. 

11:45-12:00h. 

12:00-12:15h. 
Mòdul Prof. 

Específiques 

(12:00-13:00) 

Ciències 

(12:00-13:00) 

Mòdul Prof. 

Específiques 

(12:00-13:00) 

12:15-12:30h. 

12:30-12:45h.  

12:45-13:00h.  

 

Inici de les classes:   

ESO: 25 de setembre | Mòduls Professionalitzadors: 3 d’octubre 

Finalització de les classes: 

ESO: data exàmens oficials | Mòduls professionalitzadors: 13 de febrer 

 

Nota: El curs es realitzarà sempre que hi hagi un mínim de 5 alumnes pel grup de les 

assignatures específiques i 5 alumnes pel grup de les assignatures transversals. 


