
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                 

DÍPTIC MÒDULS ESPECIALITZATS D’FP 
(AULA MENTOR) 

 

L’Ajuntament de Vila-real, el Ministeri d’Educació i la plataforma 

d’Aula Mentor posen en marxa una sèrie de mòduls formatius 

basats en les necessitats del mercat laboral actual, perquè puguen 

ajudar a una ocupabilitat a curt termini o, si no n’hi ha, preparar els 

alumnes per a una especialització de la branca triada que els ajude 

en la creació del seu propi negoci. 

Són mòduls d’una duració de 3 a 5 mesos, més un mes de 

pràctiques en una empresa, amb titulació del Ministeri d’Educació, 

(Aula Mentor). 

Aquests mòduls són semipresencials, comptaran amb un tutor 

personal que resoldrà els seus dubtes, es crearan grups per a 

treballar les activitats i crear sinergies. 

 

Es llançaran 4 mòduls que començaran el 6 de març a les 
instal·lacions de la BUC.   

Avinguda de Pius XII, núm. 43, 1r pis (sala d’informàtica) 

 

 

Més informació: vila-real@aulamentor.es  

Telèfon: 964 521 678 | Horari d’atenció: de 9.00 a 12.00 i de 16.00 a 20.00 

Inscripció en l’enllaç següent: https://goo.gl/Eh5oqx  

 

  

mailto:vila-real@aulamentor.es
https://goo.gl/Eh5oqx


                                                                                                              

                                                                                                                                                                                 

 

1. MÒDUL ESPECIALITZAT EN DESPLEGAMENT D’APLICACIONS ANDROID I 
IOS 

Curs adreçat a les persones que vulguen desplegar les competències necessàries per 
a desenvolupar apps. 

Els requisits necessaris per a accedir a aquest mòdul són tenir coneixements de 
programació en JAVA o un altre llenguatge de programació. 

Hores certificades: 510 (de dilluns a divendres, de 12.30 a 15.00 h, a la sala 
d’informàtica de la BUC) 

Preu: 295 € 

 

2. MÒDUL ESPECIALITZAT EN INTERNACIONALITZACIÓ DE PIMES 

Adreçat a alumnes que han finalitzat els cicles formatius en la branques de Gestió 
Administrativa, Empresarial, Comerç i Màrqueting o persones amb coneixements 
mitjans en gestió empresarial, comptabilitat… 

Hores certificades: 340 (de dilluns a dijous, de 18.00 a 21.00 h, a la sala d’informàtica 
de la BUC) 

Preu: 245 € 

 

3. MÒDUL ESPECIALITZAT EN DISSENY I IMPRESSIÓ DIGITAL 

Curs adreçat a persones que vulguen especialitzar-se en el món del disseny i la 
il·lustració digital, tan sol·licitats en la indústria del taulellet. 

Es requereixen coneixements bàsics d’informàtica, a nivell d’usuari. 

Hores certificades: 280 (de dilluns a dijous, de 9.00 a 12.00 h, a la sala d’informàtica 
de la BUC) 

Preu: 195 €  

 

4. MÒDUL ESPECIALITZAT EN L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS 

Està destinat a totes les persones que desitgen especialitzar-se en l’atenció de 
persones en situació de dependència, ja siga a domicili o en centres especialitzats (per 
a aquests centres es requerirà la titulació sanitària corresponent). 

Hores certificades: 270 (de dilluns a dijous, de 15.00 a 18.00 h) 

Preu: 195 € 

 

Inscripció en l’enllaç següent: https://goo.gl/Eh5oqx  

Telèfon: 964 521 678 | Horari d’atenció: de 9.00 a 12.00 i de 16.00 a 20.00 

https://goo.gl/Eh5oqx


                                                                                                              

                                                                                                                                                                                 

 

MÒDUL ESPECIALITZAT EN DESPLEGAMENT D’APLICACIONS EN 

ANDROID I IOS 

 

 
DESCRIPCIÓ 

Mòdul integral compost per: 

1. Programació en Java. Comprén els paradigmes de l’orientació a objectes, així com 
el desplegament d’aplicacions en un entorn de desenvolupament. Inclou nombrosos 
qüestionaris, activitats i pràctiques que mostren i donen suport als aspectes i 
característiques més importants d’aquest llenguatge de programació tan difós. 

2. Desenvolupament d’aplicacions en Android I i II, Android és un sistema operatiu 
multidispositiu, inicialment dissenyat per a telèfons mòbils. En l’actualitat, el seu ús 
s’ha expandit considerablement i es pot trobar també en múltiples dispositius, com ara 
ordinadors, tauletes, GPS, televisors, discos durs multimèdia, miniordinadors, càmeres 
de fotos, etcètera. 

3. Programació d’aplicacions per a iPhone i iPad. Està adreçada a aquelles persones 
interessades a aprendre a programar per a dispositius iOS amb la utilització de les 
ferramentes estàndard de programació d’Apple per a implementar les seues pròpies 
aplicacions mòbils en aquests sistemes. 

 

CONTINGUTS 

1. Curs de programació en JAVA 

2. Desenvolupament d’aplicacions en Android I 

3. Desenvolupament d’aplicacions en Android II 

4. Programació en iPhone i iPad 

REQUISITS 

És necessari tenir coneixements bàsics de programació en JAVA o nocions d’algun 
altre llenguatge de programació. És a dir, cal conéixer el que és un bucle, les variables, 
les sentències, etcètera. 

DURACIÓ DEL MÒDUL 

El total d’hores certificades seran 510. 

Preu: 295 € 



                                                                                                              

                                                                                                                                                                                 

 

 

MÒDUL ESPECIALITZAT EN L’ATENCIÓ DE PERSONES DEPENDENTS 

 
 

DESCRIPCIÓ 

Curs adreçat a millorar l’atenció a casa a persones en situació de dependència. Es 
proporcionen tècniques, estratègies i habilitats tant per a cuidar com per a mantenir i 
afavorir el benestar i la salut de les persones cuidadores. 

Els continguts tenen un caràcter eminentment pràctic i se centren en situacions 
habituals en la relació d’atenció. Aquest curs s’adapta a les activitats formatives per a 
cuidadors no professionals de l’àmbit familiar, segons la Llei de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i els acords 
posteriors del Consell Territorial. 

CONTINGUTS 

1. Aprendre a cuidar persones en situació de dependència 

2. Atenció higiènica i sanitària de persones dependents 

3. Administració d’aliments i tractaments a persones dependents en el domicili 

4. Coaching i lideratge personal 

REQUISITS 

Està destinat a totes les persones que desitgen especialitzar-se en l’atenció de 
persones en situació de dependència ja siga a domicili o en centres especialitzats 
(només per a aquests centres es requerirà la titulació sanitària corresponent). 

DURACIÓ DEL MÒDUL 

El total d’hores certificades seran 270. 

Preu: 195 € 



                                                                                                              

                                                                                                                                                                                 

 

MÒDUL ESPECIALITZAT EN DISSENY I IMPRESSIÓ DIGITAL 
 

 
 
DESCRIPCIÓ 

En aquest curs es desenvolupen els processos d’edició de fotografies digitals amb 
Photoshop, de forma clara i simple per a aconseguir un tractament fotogràfic 
professional. En finalitzar el curs, l’alumnat dominarà diferents tècniques de treball 
adreçades a l’edició bàsica i a l’obtenció de diferents efectes especials i 
fotocomposicions. 

En finalitzar el curs seran capaços de dissenyar logotips, identitats corporatives, 
cartelleria, fullets, etc., i qualsevol altre tipus de gràfic aplicable a la comunicació 
impresa o en línia per a la promoció d’empreses, productes o esdeveniments. 

En l’àmbit de la comunicació visual, Adobe InDesign és una de les aplicacions més 
potents que integren la col·lecció de programes del paquet d’Adobe Creative Suite i es 
caracteritza per proporcionar una solució òptima per a l’autoedició i la maquetació 
professional. Adobe InDesign CS6 ofereix les ferramentes essencials que qualsevol 
dissenyador i creador visual hauria de conéixer per a exercir en el mercat laboral 
actual. 

InDesign CS6 és actualment l’aplicació més completa per a l’autoedició digital i està 
adreçada a tots els dissenyadors gràfics i als professionals del sector editorial. 

CONTINGUTS 

1. Photoshop bàsic 

2. Adobe Illustrator 

3. Autoedició Indesign 

4. Coaching i lideratge 

REQUISITS 

Es requereixen coneixements bàsics d’informàtica, a nivell d’usuari. 

DURACIÓ DEL MÒDUL 

El total d’hores certificades seran 280. 

Preu: 195 €  



                                                                                                              

                                                                                                                                                                                 

 

MÒDUL ESPECIALITZAT EN INTERNACIONALITZACIÓ DE PIMES 
 

 
DESCRIPCIÓ 

Aquest curs està adreçat a totes aquelles persones que desitgen iniciar-se en la 
utilització professional de les xarxes socials. L’objectiu pot ser adquirir els 
coneixements necessaris per a gestionar la comunitat al voltant d’una xicoteta 
empresa, associació, entitat… o ser una primera aproximació a la labor del community 
manager, una nova i apassionant opció laboral, i formar emprenedors i xicotetes 
empreses perquè puguen portar el seu negoci més enllà de les nostres fronteres. 
Donar a conéixer els productes que fabrica una empresa per a poder ampliar vendes… 

CONTINGUTS 

1. Community management 

2. Internacionalització de pimes 

3. Anglés per a empreses 

4. Coaching i lideratge personal 

REQUISITS 

Es recomana a persones que han finalitzat algun cicle formatiu de l’àrea 
d’Administració i Gestió Empresarial. 

Qualsevol persona que tinga coneixements mitjans en Gestió Comercial, Comptabilitat, 
Màrqueting… 

DURACIÓ DEL MÒDUL 

El total d’hores certificades seran 340. 

Preu: 245 € 

 

 

Inscripció en l’enllaç següent: https://goo.gl/Eh5oqx  
 

Telèfon: 964 521 678 | Horari d’atenció: de 9.00 a 12.00 i de 16.00 a 20.00 

https://goo.gl/Eh5oqx

