
Comptències Digitals

 MICROSOFT EXCEL 2016
 150 hores

Disposar de la informació continguda en una fulla de càlculs 
de manera aproximada a una base de dades. Adquirir els 
coneixements necessaris per a realitzar l’intercanvi d’infor-
mació emprant suports informàtics de diversa configuració 
com a fulls de càlcul o arxius de textos, que agilitin el traspàs 
d’informació.

 MÀRQUETING DIGITAL
 150 hores

Conèixer les diverses possibilitats que el màrqueting digital 
ofereix a les empreses. Conèixer els instruments que presen-
ta el màrqueting digital i la manera i situació adequats per al 
seu ús.

 TÈCNIQUES DE RECEPCIÓ 
I COMUNICACIÓ

 100 hores
Recepcionar i processar les comunicacions internes i externes.

 ENREGISTRAMENT DE DADES
 100 hores

Introduir dades i textos en terminals informàtics en condi-
cions de seguretat, qualitat i eficiència.

 UTILITZACIÓ DE LES BASES DE 
DADES RELACIONALS EN EL SIS-
TEMA DE GESTIÓ I EMMAGATZE-
MATGE DE DADES

 100 hores
Administrar els sistemes d’informació i arxiu en suport con-
vencional i informàtic.

 WORD 2007
 100 hores

Conèixer i aprendre a utilitzar les eines que proporciona Micro-
soft Word 2007, per a la creació, modificació i impressió de do-
cuments de text. Aprendre a utilitzar la nova interfície gràfica.

 POWER POINT 2007
 100 hores

Conèixer les eines que presenta el programa per a realitzar 
presentacions que exposin una informació d’una manera 
gràfica. Adquirir els coneixements necessaris per a la creació 
de diapositives: inserir, copiar, duplicar diapositives i dibuixar 
diferents tipus d’objectes dins d’una diapositiva.

 MICROSOFT POWERPOINT 2010
 100 hores

Crear, aplicar formats i preparar presentacions per a la seva 
distribució i visualització, realitzar efectes animats i transi-
cions, introduir, processar i representar les dades, introduir 
elements que enriqueixin la presentació.
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 EXCEL 2007
 100 hores

Conèixer la informació continguda en una fulla de càlculs 
de manera aproximada a una base de dades, així com els 
diferents formats de fulles de càlculs. Utilitzar les funcions 
més útils d’Excel, efectuant amb elles operacions de cerca i 
decisió.

 MICROSOFT EXCEL 2010
 100 hores

Identificar les funcions principals d’un full de càlcul. Conèixer 
el funcionament dels elements més habituals. Saber crear 
un full de càlcul aplicant formats. Aplicar fórmules i funcions 
senzilles per a càlculs. Aplicar els criteris de protecció i segu-
retat de dades. Saber elaborar plantilles.

 EXCEL APLICAT A LA GESTIÓ 
COMERCIAL

 100 hores
Donar a conèixer als alumnes el perfecte disseny d’un full de 
càlcul perquè, una vegada desenvolupada, funcioni de manera 
eficaç i pugui ser fàcilment gestionada. Facultar al participant 
per a mantenir la seguretat del full de càlcul i per a poder 
optimitzar el seu funcionament.

 GESTIÓ DE BASES DE DADES. 
ACCESS 2007

 100 hores
Adquirir els coneixements per a crear taules en una base de 
dades, com a elements d’emmagatzematge de la informació, 
incloent la seva operatòria i l’ús de manipulació de les dades. 
Aprendre l’ús de les dades d’Access 2007, fent especial re-
ferència a les funcions d’agregar i editar registres, seleccionar 
i buscar dades, etc.

 MICROSOFT ACCESS 2010
 100 hores

Comprendre i assimilar els conceptes i terminologia de les ba-
ses de dades. Dominar el nou aspecte i interfície de Microsoft 
Access. Crear una base de dades, canviar les seves propietats i 
utilitzar els assistents. Crear taules, modificar els seus formats 
i propietats. Diferenciar i utilitzar les vistes, disseny i fulla de 
dades. Aplicar filtres i ordenar registres.

 ACCESS APLICAT Al COMERÇ
 100 hores

Donar a conèixer als alumnes el perfecte disseny d’una base 
de dades perquè, una vegada desenvolupada, funcioni de 
manera eficaç i pugui ser fàcilment gestionada.

 MICROSOFT WORD 2010
 100 hores

Aconseguir que l’alumne conegui les característiques avança-
des de Word 2010, i sigui capaç d’utilitzar-les de manera 
eficaç.

 AUTOCAD 2016-2017
 100 hores

Amb aquest curs començaràs a dibuixar amb elements 
simples i editar-los utilitzant les coordenades i sistemes de 
referència. Aprendràs els mètodes per a incorporar text i edi-
ció d’aquest, dibuixar utilitzant objectes definits com a ajuda i 
adaptació dels sistemes de coordenades al dibuix.

 INTRODUCCIÓ Al DISSENY GRÀFIC
 100 hores

Estudiar els fonaments del disseny gràfic (pla) i 3d (volum).
Reflexionar sobre l’origen del disseny com a forma d’expres-
sió: els signes, la paraula, la tipografia, les primeres imatges, 
el color… analitzar les principals lleis visuals i espacials que 
donen sentit a la relació entre les formes en la composició.

 PHOTOSHOP CS3
 100 hores

Aprendre els principals conceptes de tractament digital de la 
imatge, des de la seva captura, passant pel retoc fins a la seva 
publicació en la web, o impressió en paper.

 ADOBE PHOTOSHOP CS5
 100 hores

Familiaritzar-se amb l’aplicació i el seu entorn de treball. 
Aprendre a crear nous documents Photoshop CS5. Configu-
rar un document en Photoshop CS5.

 DISSENY DE PÀGINES WEB
 100 hores

Donar a conèixer les principals prestacions del disseny de 
pàgines web, perquè els treballadors coneguin els avantatges 
que aquestes poden aportar en el treball diari.

 ADOBE INDESIGN CS6
 100 hores

En finalitzar el curs l’alumne estarà capacitat per a utilitzar 
els diferents models de tipografies, els formats, es familiarit-
zarà amb l’entorn de treball, aprendrà a crear un document 
i incloure objectes en el. També serà capaç d’editar aquests 
objectes i aprendrà a controlar el farciment.
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 DESENVOLUPAMENT D’APLICA-
CIONS EN ANDROID PER A DIS-
POSITIUS MÒBILS (FUNDAMENTS 
BÀSICS)

 100 hores
Adquirir coneixements i destreses per a aprendre a desenvo-
lupar aplicacions per a dispositius android.

 ADOBE FLASH CS5
 100 hores

Familiaritzar-se amb l’aplicació i el seu entorn de treball. 
Aprendre a crear nous documents Flaix. Configurar un docu-
ment per a començar a treballar en un nou projecte.

 IMPLANTACIÓ I CONFIGURACIÓ 
DE PASSAREL·LES

 100 hores
Analitzar la infraestructura de la xarxa de comunicacions 
identificant els elements que la componen per a la prestació 
de serveis de veu i dades, segons especificacions funcionals i 
tècniques.

 IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT 
DE SISTEMES DE COMUNICACIONS 
PER A SERVEIS MULTIMÈDIA I GES-
TIÓ D’INCIDÈNCIES

 100 hores
Implantar i mantenir serveis de comunicacions multimèdia en 
funció de les especificacions funcionals rebudes.

 GESTIÓ DE RECURSOS, SERVEIS 
I DE LA XARXA DE COMUNICA-
CIONS

 100 hores
Especificar els procediments de manteniment i gestió dels 
serveis de comunicacions de veu i dades, d’acord amb unes 
especificacions tècniques i funcionals donades.

 INSTAL·LACIÓ I CONFIGURA-
CIÓ DE DISPOSITIUS I SERVEIS DE 
CONNECTIVITAT ASSOCIATS

 100 hores
Identificar els dispositius de transport i transmissió de dades, 
així com els mòduls i interfícies de connexió amb les línies 
públiques de comunicacions de veu i dades

 INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ 
DELS NODES D’INTERCONNEXIÓ DE 
XARXES PRIVADES AMB PÚBLIQUES

 100 hores
Identificar les característiques dels dispositius d’intercon-
nexió de xarxes públiques i privades segons estàndards de les 
tecnologies de comunicacions.

 CREACIÓ DE PÀGINES WEB AMB 
EL LLENGUATGE DE MARQUES

 100 hores
Identificar els elements proporcionats pels llenguatges de 
marques, i confeccionar pàgines web, utilitzant aquests llen-
guatges tenint en compte les seves especificacions tècniques.

 PROGRAMACIÓ AMB LLENGUAT-
GES DE GUIÓ EN PÀGINES WEB

 100 hores
Identificar les estructures de programació i els tipus de dades 
que s’utilitzen en l’elaboració dels scripts, d’acord amb unes 
especificacions rebudes.

 PROVES DE FUNCIONALITATS I 
OPTIMITZACIÓ DE PÀGINES WEB

 100 hores
Aplicar tècniques de prova i verificació de la integració dels 
components en la pàgina web per a comprovar paràmetres 
de funcionalitat i «usabilitat», d’acord amb unes especifica-
cions rebudes

 PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB
 100 hores

Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de publi-
car pàgines web. En concret l’alumne serà capaç d’identificar 
els recursos disponibles en el lloc web i crear l’estructura 
d’emmagatzematge per a la publicació de les pàgines i els 
seus components.

 DEFINICIÓ I MANIPULACIÓ 
DE DADES

 100 hores
Formular consultes de manipulació i definició de dades, a 
partir del disseny de la BBDD i dels requisits d’usuari.
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 DESENVOLUPAMENT DE PRO-
GRAMES A L’ENTORN DE LA BASE 
DE DADES

 100 hores
Formular consultes utilitzant el llenguatge de programació de 
la base de dades, a partir del disseny de la base de dades i dels 
requisits d’usuari

 PRINCIPIS DE LA PROGRAMACIÓ 
ORIENTADA A OBJECTES

 100 hores
Dominar els conceptes fonamentals del paradigma orientat 
a objectes. Desenvolupar classes aplicant els fonaments del 
paradigma orientat a objectes.

 MODEL DE PROGRAMACIÓ WEB I 
BASES DE DADES

 100 hores
Aplicar els conceptes bàsics del model de programació web. 
Realitzar connexions amb bases de dades relacionals.

 EL CICLE DE VIDA DEL DESENVO-
LUPAMENT D’APLICACIONS

 100 hores
Manejar les eines d’enginyeria de programari. Verificar la co-
rrecció de les classes desenvolupades mitjançant la realització 
de proves.

 IMPLEMENTACIÓ I ÚS D’UNA BD
 100 hores

Distingir les característiques i funcions dels llenguatges i eines 
de consulta i extracció d’informació dels sistemes gestors de 
dades, tenint en compte les seves especificacions tècniques i 
funcionals.

 LLENGUATGE XML
 100 hores

Desenvolupar el component programari que permeti l’ex-
plotació de continguts de repositoris, utilitzant llenguatges 
específics i estàndards de desenvolupament programari

 ADMINISTRACIÓ I
MONITORATGE DELS SGBD

 100 hores
Realitzar i planificar adequadament tasques administrati-
ves operant amb les eines del SGBD. Construir guions de 
sentències per a automatitzar tasques administratives Aplicar 
tècniques de monitoratge i optimització del rendiment del 
sistema.

 INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ 
DELS NODES DE LA XARXA 
D’ÀREA LOCAL

 100 hores
Aplicar els procediments d’instal·lació i configuració dels no-
des de la xarxa local, així com els gestors de protocols i altres 
programes que suporten serveis de comunicacions.

 INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ 
DE PROGRAMARI DE SERVIDOR 
WEB

 100 hores
Seleccionar el servidor Web, els seus mòduls i extensions 
per a verificar que compleixen els requisits d’execució de les 
aplicacions Web.

 ADMINISTRACIÓ I AUDITORIA 
DELS SERVEIS WEB

 100 hores
Administrar els continguts gestionats pel servidor Web, els 
accessos realitzats i el rendiment segons especificacions de 
disseny, normativa de l’organització i legislació vigent.

 GESTIÓ DE SERVEIS EN
EL SISTEMA INFORMÀTIC

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de gestio-
nar serveis en el sistema informàtic.
 

MUNTATGE DE COMPONENTS I PE-
RIFÈRICS MICROINFORMÀTICS

 100 hores
Descriure els elements elèctrics i electrònics per a manipu-
lar-los amb seguretat en les tasques de muntatge d’equips, 
identificant instruments i normatives aplicables. Identificar 
el component de maquinària en un sistema microinformàtic 
distingint les seves característiques i funcionalitats, per a mun-
tar-los, substituir-los i connectar-los a un equip informàtic.
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 OPERACIONS AUXILIARS AMB 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
I LA COMUNICACIÓ

 100 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul, l’alumne serà capaç de rea-
litzar operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i 
la comunicació. En concret l’alumne serà capaç d’identificar 
els blocs funcionals d’un sistema informàtic, i reconèixer els 
diferents elements de l’equip i els seus perifèrics utilitzant els 
seus manuals.

 MUNTATGE I VERIFICACIÓ DE 
COMPONENTS

 100 hores
Classificar els components que s’utilitzen en el muntatge 
dels equips microinformàtics, identificant els seus paràme-
tres funcionals i característiques, tenint en compte les seves 
especificacions tècniques.

 INSTAL·LACIÓ I ACTUALITZACIÓ 
DE SISTEMES OPERATIUS

 100 hores
Classificar les funcions i característiques del programari bàsic 
per al funcionament d’un sistema microinformàtic.

 REPARACIÓ I AMPLIACIÓ 
D’EQUIPS I COMPONENT MAQUI-
NARI MICROINFORMÀTIC

 100 hores
Descriure els components elèctrics, electrònics i electrome-
cànics continguts dins dels dispositius d’equips microinformà-
tics susceptibles d’ajust, calibratge i de producció d’avaries 
per a discriminar causes de producció d’incidències.

 ANÀLISI DEL MERCAT DE PRO-
DUCTES DE COMUNICACIONS

 100 hores
Diferenciar les característiques dels mitjans de transmissió 
existents en el mercat. Explicar els nivells existents en el 
conjunt de protocols TCP/IP. Explicar les característiques 
tècniques i la manera de funcionar dels diferents equips d’in-
terconnexió de xarxa.

 DESENVOLUPAMENT DEL PRO-
JECTE DE LA XARXA TELEMÀTICA

 100 hores
Analitzar les característiques i requisits d’un projecte de xarxa 
telemàtica a partir de les necessitats del client. Seleccionar un de-
terminat equip d’interconnexió per a una infraestructura de xarxa.

 GESTIÓ DE XARXES 
TELEMÀTIQUES

 100 hores
Implantar procediments de monitoratge i alarmes per al 
manteniment i millora del rendiment de la xarxa. Aplicar 
procediments de manteniment preventiu definits en la docu-
mentació tècnica

 

 INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES 
ERP-*CRM

 100 hores
Identificar la funcionalitat i els paràmetres de configuració i 
instal·lar el sistema d’ERP per a la seva posterior explotació, 
seguint models d’implementació i utilitzant manuals d’ins-
tal·lació i configuració.

 ADMINISTRACIÓ DEL SISTEMA 
OPERATIU EN SISTEMES
ERP-*CRM

 100 hores
Identificar els paràmetres de configuració i les operacions de 
manteniment del sistema operatiu i del gestor de dades en 
sistemes ERP-*CRM, i fer les tasques d’administració.

 ADMINISTRACIÓ DEL GESTOR DE 
DADES EN SISTEMES ERP-*CRM

 100 hores
Detallar els procediments de monitoratge i detecció d’inci-
dències en els sistemes de ERP, CRM i magatzem de dades 
per a procedir a la seva resolució o escalat al nivell superior, 
seguint les indicacions dels manuals tècnics d’administració i 
especificacions rebudes.

 OPERACIONS DE MANTENIMENT I 
CONSULTA DE DADES

 100 hores
Identificar els objectes del diccionari de dades i mantenir-los 
utilitzant llenguatges i eines proporcionats pels sistemes ERP-
*CRM, seguint les especificacions de disseny definides.
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 DESENVOLUPAMENT DE COMPO-
NENT PROGRAMARI EN SISTEMES 
ERP-*CRM

 100 hores
Identificar les tècniques de programació i confeccionar com-
ponent programari per a modificar o afegir funcionalitats al 
sistema ERP-*CRM mitjançant eines i llenguatges de progra-
mació.

Imatge i So

 GENERACIÓ I ADAPTACIÓ DELS 
CONTINGUTS AUDIOVISUALS 
MULTIMÈDIA

 200 hores
Generar i adaptar els continguts audiovisuals multimèdia 
propis i externs.

 INTEGRACIÓ D’ELEMENTS I 
FONTS MITJANÇANT EINES 
D’AUTOR I D’EDICIÓ

 150 hores
Integrar els elements i les fonts mitjançant eines d’autor i 
d’edició.

 IMPLANTACIÓ DELS ELEMENTS 
DE LA XARXA LOCAL

 200 hores
Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local 
segons procediments establerts.

 ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES 
GESTORS DE BASES DE DADES

 150 hores
Configurar i gestionar un sistema gestor de bases de dades.
 

 APLICACIONS
MICROINFORMÀTIQUES

 100 hores
Facilitar a l’usuari la utilització de paquets informàtics de 
propòsit general i aplicacions específiques.

INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE 

 SISTEMES OPERATIUS
 100 hores

Instal·lar i configurar el programari bàsic en sistemes microin-
formàtics.

Informàtica
i Comunicacions

 IMPLANTACIÓ DELS ELEMENTS 
DE LA XARXA LOCAL

 200 hores
Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local 
segons procediments establerts.

 ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES 
GESTORS DE BASES DE DADES

 200 hores
Configurar i gestionar un sistema gestor de bases de dades.

 APLICACIONS 
MICROINFORMÀTIQUES

 200 hores
Facilitar a l’usuari la utilització de paquets informàtics de 
propòsit general i aplicacions específiques.

 INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ 
DE SISTEMES OPERATIUS

 150 hores
Instal·lar i configurar el programari basi en sistemes microin-
formàtics.
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Electricitat i Electrònica

 ESTABLIR CONNEXIÓ DE COM-
PONENTS EN EQUIPS ELÈCTRICS I 
ELECTRÒNICS

 100 hores
Identificar i preparar el material, eines i equips necessaris per 
a la connexió d’equips elèctrics i electrònics, descrivint els 
seus principals característiques i funcionalitat.

 DIAGNOSI D’AVARIES EN ELEC-
TRODOMÈSTICS DE GAMMA 
BLANCA

 150 hores
Analitzar diferents tipus d’electrodomèstics de gamma blan-
ca, identificant les parts susceptibles de manteniment i les 
característiques més rellevants d’aquests.

 ENSAMBLAT DE COMPONENTS 
D’EQUIPS ELÈCTRICS 
I ELECTRÒNICS

 100 hores
Identificar i preparar el material, eines i equip necessaris per 
al muntatge i ensamblat d’equips elèctrics i electrònics, des-
crivint els seus principals característiques i funcionalitat.

 

 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DELS 
PROCESSOS DE MANTENIMENT 
DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRI-
QUES EN EDIFICIS I AMB FINALI-
TATS ESPECIALS

 150 hores
Una vegada finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’organit-
zar i gestionar els processos de manteniment de les instal·la-
cions elèctriques a l’entorn d’edificis i amb finalitats especials.

 REALITZACIÓ DE LES INTERVEN-
CIONS NECESSÀRIES PER AL MUN-
TATGE DE LES INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES ALS EDIFICIS I AMB 
FINALITATS ESPECIALS

 100 hores
Replantejar la instal·lació i realitzar el llançament del muntat-
ge d’una instal·lació elèctrica contrastant els plans d’obra civil 
i els esquemes elèctrics de la instal·lació.

 SUPERVISIÓ DE LES PROVES DE 
SEGURETAT I FUNCIONAMENT 
REALITZADES EN EL MANTENI-
MENT DE LES INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS I AMB 
FINALITATS ESPECIALS

 150 hores
Relacionar els mitjans i equips de seguretat individuals i 
col·lectius emprats en el manteniment d’instal·lacions elèc-
triques a l’entorn d’edificis i amb finalitats especials, amb els 
factors de risc que es poden presentar en aquests.


