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Sol·licitud de convalidació de mòduls/unitats formatives:
GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

Nom i cognoms de l’alumne/a DNI Data
presentació

Cicle formatiu on estic matriculat/da l’actual any acadèmic

Gestió d’allotjaments turístics Curs:

SOL·LICITO: La convalidació de les unitats formatives que a continuació detallo, d’acord amb la 
documentació que adjunto.

Documentació:

CURRÍCULUM DEL CICLE

 MP1  Estructura del mercat turístic
 UF1 Contextualització del sector turístic
 UF2 Tipologies i tendències turístiques
 UF3 L’Oferta i la demanda

  MP2 Recepció i reserves
 UF1 Organització del departament de recepció
 UF2 Gestió de reserves
 UF3  Procediments de recepció
 UF4 Sistemes de seguretat

 MP3 Gestió del departament de pisos
 UF1 Organització del departament de pisos
 UF2 Gestió d’instal·lacions, equipaments i recursos
 UF3 Supervisió de l’àrea d’allotjaments
 UF4 Bugaderia i llenceria

 MP4 Protocol i relacions públiques
 UF1 Protocol institucional empresarial i social
 UF2 Comunicació i atenció al client
 UF3 Les relacions públiques en l’àmbit turístic

 MP5 Màrqueting turístic
 UF1 Fonaments del màrqueting turístic
 UF2 Els consumidors de productes i serveis turístics
 UF3 Màrqueting mix noves tecnologies
 UF4 El pla de màrqueting

 MP6 Comercialització d’esdeveniments
 UF1  Gestió del departament de convencions i esdeveniments
 UF2 Planificació desenvolupament i control d’esdeveniments

 MP7 Direcció d’allotjaments turístics
 UF1 Coordinació i gestió d’allotjaments turístics
 UF2 Rendibilitat econòmica i financera
 UF3 Explotació econòmica
 UF4 Sistemes de qualitat

 MP 8 Recursos humans en l’allotjament
 UF1 Selecció de recursos humans
 UF2 Planificació de recursos humans
 UF3 Gestió de personal

 MP9 Anglès
 UF1 Anglès

 MP10 Segona llengua estrangera
 UF1 Segona llengua estrangera
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 MP11 Formació i orientació laboral
 UF1 Incorporació al treball
 UF2 Prevenció de riscos laborals 

 MP12  Empresa i iniciativa emprenedora
 UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

 MP13 Projecte de gestió d’allotjament turístic
 UF1 Projecte de gestió d’allotjaments turístics

Palafrugell, _____________________________

Conformitat de les famílies si
Signatura de l’alumne/a l’alumne/a és menor d’edat

Signat
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