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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): Amb la finalitat, context 
d’aplicació, metodologia, resultats i conclusions del treball 
La finalitat d'aquest treball de fi de grau és desenvolupar la programació del 
mòdul 7 del cicle formatiu de grau superior d'administració de sistemes 
informàtics en xarxa. Aquesta programació haurà de tenir en compte les 
competències professionals associades al títol. 
S'han aplicat tres mètodes d'investigació en funció de la part a treballar. 
Per contextualitzar i definir el concepte de competències professionals segons 
l'abast del treball, s'ha fet una cerca de documentació a internet. 
En segon lloc s'ha fet una enquesta per conèixer la opinió sobre la seva pròpia 
adquisició de competències a un conjunt d'estudiants actuals dels cicles de grau superior d'informàtica en l'àmbit de Catalunya. 
El tercer mètode aplicat ha estat una entrevista als docents per obtenir la visió 
del professorat dels mateixos cicles. 
Tenint en compte el resultat de la investigació s'ha elaborat la programació 
acadèmica de l'assignatura. 
En la investigació s'ha trobat que les competències professionals establertes 
en el currículum dels cicles formatius segueixen les directrius generals de les 
institucions educatives europees. Es dóna molta importància a les 
competències tècniques específiques i les competències transversals estan 
clarament orientades al desenvolupament de les tasques en l'entorn laboral.  
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Els estudiants tenen consciència que estan adquirint un nivell competencial 
adequat per accedir al mercat laboral i desenvolupar la feina amb 
competència. En aquest punt coincideixen estudiants i docents. 
Les competències professionals per fer la programació d'una assignatura 
estan ben definides. La dificultat apareix al fer el disseny de les activitats 
d'ensenyament aprenentatge i establir el sistema d'avaluació adequat.  
 
  Abstract (in English, 250 words or less):  
 
 
The purpose of this final project is to develop a subject programme in the upper 
degree of computer systems network management. This programme will have 
to take into account the professional competences associated to this degree. 
 
We have applied three research methods. 
In order to define the concept of professional competences, we did  an internet 
review. 
Next we made a survey to a current students group of upper degree in 
computer science from Catalonia. We wanted to know what they think about 
his own skills acquisition. 
The third method we applied was an interview to the lecturers of the same 
degrees. 
We elaborated the subject's programme taking into account the research 
results.  
In the research we found that the curriculum degree followed the general 
guidelines of the European educational institutions. Technical skills are pretty 
important and general competences are clearly oriented to the task 
performance in its workplace.  
The students are aware that they have a suitable skills level to access to the 
labour market. Students and lecturers agree to this point. 
The competences definition to make a subject programme are clear. We found 
troubles in designing of the learning activities and to establish a suitable 
assessment system. 
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1. Introducció 
 
 1.1 Context i justificació del Treball 
 

La darrera reforma educativa que ha incidit directament sobre la FP, ha 
suposat un  
nou enfocament: el concepte de competències professionals. Aquesta 
situació comporta canvis en el plantejament de les activitats 
d’ensenyament i aprenentatge així com  en la manera d’avaluar-les.  
 
Els alumnes actuals són futurs professionals de les múltiples vessants 
de la informàtica i possibles estudiants de les enginyeries.  
 
Amb aquest treball de fi de grau vull unir els aprenentatges del grau 
d’enginyeria informàtica amb la meva experiència professional per 
obtenir un resultat aplicable a les necessitats educatives actuals. 
 1.2 Objectius del Treball 

1.2.1 Objectius generals: 
 

1. Definició de les competències professionals del tècnic superior en 
Administració de sistemes informàtics en xarxa. 

 
2. Programació d’un mòdul professional del cicle formatiu de grau superior 

orientat a les competències definides. 
 

3. Avaluació les competències del tècnic titulat des del punt de vista de 
l’alumnat d’aquest cicle formatiu.   

1.2.2 Objectius específics: 
 

1.1 Definir el concepte de competències professionals genèriques i 
específiques. 

1.2 Determinar les competències genèriques i específiques d’un tècnic 
superior en ASIX. 

1.3 Especificar les competències a assolir mitjançant el mòdul 7. 
 
2.1 Dissenyar l’estructura de la programació acadèmica d’un mòdul 

professional ASIX. 
2.2 Fer la programació acadèmica del Mòdul 7: Planificació i administració 

de xarxes.   
 
3.1 Recollir opinió del alumnes d’aquest cicle relatives a les competències 

professionals. 
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3.2 Comparar els resultats obtinguts respecte les competències genèriques i 
específiques. 

3.3 Extreure conclusions de la comparació entre les competències 
programades i les esperades pels estudiants. 

 
 1.3 Enfocament i mètode seguit 
 

Competències professionals.  
En primer lloc, per contextualitzar el treball, es farà una recerca 
bibliogràfica per tal de definir amb precisió el significat de competències 
professionals en l’àmbit en el qual ens situarem.  
Es farà servir la biblioteca virtual de la UOC com a origen de la recerca 
bibliogràfica. També a partir de pàgines web oficials del Ministerio de 
educación, cultura y deporte i Departament d’ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.   
 
Programacions.  
La recerca es centrarà en les programacions oficials dels mòduls 
professionals que es puguin trobar sobre el mateix currículum. La font de 
recerca serà la pàgina web dels organismes oficials i centres 
d’ensenyament. El punt de referència serà la Xarxa telemàtica educativa 
de Catalunya.  
 
Qüestionaris.  
Per conèixer la opinió dels alumnes respecte de les competències farem 
tres coses. 
1. Cerca de centres on s’imparteix el cicle formatiu. 
2. Contactar amb els centres i proposar-los una enquesta al seu 
alumnat.  
3. Dissenyar el contingut del qüestionari i els mitjans per recollir els 
resultats.  

 1.4 Planificació del Treball 
 
A partir de la planificació es determina aquest que calendari representa les 
diverses tasques en què s'han desglossat els objectius i la durada que 
s'assigna a cadascuna. Hi ha correspondència entre els objectius generals, els 
objectius específics i les tasques 
En l’annex es pot consultar el diagrama de Gantt corresponent a la planificació.  
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
projecte 68 días jue 25/02/16 mar 07/06/16 
   Justificació 6 días jue 25/02/16 jue 03/03/16 
      redactar justificació 5 días jue 25/02/16 mié 02/03/16 
      Lliurament Justificació 0 días jue 03/03/16 jue 03/03/16 
   PAC1: Pla de Treball 13 días jue 03/03/16 mar 22/03/16 
      redactar objectius 4 días jue 03/03/16 mar 08/03/16 
      planificació del treball 5 días lun 07/03/16 vie 11/03/16 
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      Fer GANTT 13 días jue 03/03/16 dom 20/03/16 
      redactar pac1 4 días mié 16/03/16 lun 21/03/16 
      Lliurament PAC1 0 días mar 22/03/16 mar 22/03/16 
   PAC2: Contextualització 14 días mié 16/03/16 mar 12/04/16 
      Recerca bibliogràfica 10 días mié 16/03/16 mié 06/04/16 
      Recerca competències 6 días mar 22/03/16 lun 04/04/16 
      Recerca perfil professional 6 días mar 22/03/16 lun 04/04/16 
      Redacció de competències i perfils professionals 6 días sáb 26/03/16 lun 04/04/16 
      Redacció de competències Tècnic ASIX 6 días sáb 26/03/16 lun 04/04/16 
      redactar PAC 2 4 días mié 06/04/16 lun 11/04/16 
      Lliurament PAC 2 0 días mar 12/04/16 mar 12/04/16 
   PAC3: Programació mòdul 7 32 días mar 22/03/16 mar 10/05/16 
      Recerca models programació  10 días mar 22/03/16 vie 08/04/16 
      redactar esquema general programació mòdul 11 días lun 28/03/16 lun 11/04/16 
      redactar programació M7 11 días mié 13/04/16 mié 27/04/16 
      redactar PAC 3 8 días mié 27/04/16 vie 06/05/16 
      Lliurament PAC 3 0 días mar 10/05/16 mar 10/05/16 
   PAC4: Expectatives 42 días mar 22/03/16 mar 24/05/16 
      Cerca centres FP 18 días mar 22/03/16 mié 20/04/16 
      Contactar centres 18 días mar 22/03/16 mié 20/04/16 
      Redactar qüestionari 10 días mié 30/03/16 mar 12/04/16 
      realitzar enquesta 17 días jue 14/04/16 vie 06/05/16 
      recollir dades enquesta 5 días mié 04/05/16 mié 11/05/16 
      Recollida de dades 0 días mié 04/05/16 mié 04/05/16 
      Processar i analiltzar dades 4 días vie 13/05/16 mié 18/05/16 
      Extreure conclusions 4 días mié 18/05/16 lun 23/05/16 
      preparar qüestionari entrevista docents 2 días vie 22/04/16 lun 25/04/16 
      realitzar entrevistes docents 7 días lun 02/05/16 mar 10/05/16 
      processar dades enquestes docents 2 días mié 11/05/16 jue 12/05/16 
      redactar PAC 4 13 días jue 05/05/16 lun 23/05/16 
      Lliurament PAC 4 0 días mar 24/05/16 mar 24/05/16 
   Treball Final 36 días mar 19/04/16 mar 07/06/16 
      corregir PAC3 5 días mié 25/05/16 mar 31/05/16 
      presentar PAC 3 corregida 0 días mar 31/05/16 mar 31/05/16 
      Redactar apartats memòria 9 días vie 20/05/16 mié 01/06/16 
      Donar format memòria 1 día jue 02/06/16 jue 02/06/16 
      Preparar recursos presentació virtual 12 días mar 19/04/16 mié 04/05/16 
      Realitzar presentació virtual 8 días lun 09/05/16 mié 18/05/16 
      Visualitzar presentació virtual 1 día lun 23/05/16 lun 23/05/16 
      Correcció presentació virtual 2 días mar 24/05/16 mié 25/05/16 
      Fer l'informe d'autoavaluació 2 días mié 01/06/16 jue 02/06/16 
      Lliurament Final 0 días mar 07/06/16 mar 07/06/16 
Taula 1    
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1.5 Anàlisi de riscos:  
 
1. Temporització incorrecta. 

Si la distribució estimada dels temps queda curta, és el més habitual. Com a 
mesura s’ha procurat que l’inici de les diferents activitats sigui simultània i que es 
pugui avançar en altres tasques mentrestant per no tenir períodes inactius.  
 

2. Definició incorrecta de l’abast.  
Es possible que l’abast del projecte no tingui els límits ben definits i no s’acabi de 
completar una fita. Les fites concretades en els lliuraments parcials han de servir 
per limitar l’extensió quan aquesta no quedi  ben definida. 

 
3. Enfocament incorrecte. 

Si la direcció del treball no ha estat ben enfocada podem esmerçar recursos de 
temps i treball que no condueixen a resultats. Serà necessari contrastar-ho sovint 
amb la professora tenint el pla de treball com a punt de referència i rectificar si es 
detecta una desviació. 

 
4. Insuficiència de recursos documentals.  

Pot passar que la recerca bibliogràfica no produeixi resultats suficients o en excés i 
es converteixi en difícil de gestionar aquest volum. En el moment de seleccionar 
els recursos s’haurà de prendre la decisió del que es considera rellevant. 

 
5. Baixa o nul·la resposta centres. 

Si la resposta dels centres és insuficient caldrà fer l’anàlisi de resultats a partir de 
la mostra obtinguda. Això s’haurà de tenir en compte en l’anàlisi i també haurà de 
quedar reflectit explícitament en el treball. 
 

6. Baixa o nul·la resposta enquestes. 
De la mateixa manera que el risc número 5 si la mostra és baixa o insuficient haurà 
de quedar reflectit en el treball com s’ha tractat aquesta informació. 
 

7. Pèrdua de dades. 
Per tal d’evitar la pèrdua de dades del treball es considera tenir una còpia de 
seguretat automàtica completa al núvol i una altra en un medi extraïble al finalitzar 
la jornada de treball. 
 

8. Fallada de l’equip de treball maquinari. En cas de fallada de l’equip  de treball es 
disposa d’un altre equip alternatiu amb el programari essencial. La utilització d’un 
medi extraïble permet la transferència directa d’informació encara que l’equip de 
treball habitual quedi fora de servei. 
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1.6 Breu sumari de productes obtinguts 
 
A partir del treball desenvolupat s’ha obtingut un producte que es concretarà en 
quatre lliurables els quals són:  
Pla de treball 
Lliurable número 1: PAC1: Pla de treball. 
Diagrama de Gantt amb la planificació. 
Data: 22/03/16 
Memòria 
Lliurable número 2: Memòria del treball de fi de grau.  
Data: 7/06/16 
Presentació virtual 
Lliurable número 3: Presentació virtual del TFG 
Data: 7/06/16 
Autoinforme de les competències transversals  
Lliurable número 4: Informe d’autoavaluació. 
Data: 7/06/16 
 
A més a més dels quatre lliurables descrits es presentaran tres treballs parcials 
que conformaran el contingut central del treball i que seran presentats en la 
memòria. En concret es tracta de les següents: 
 
PAC 2: Contextualització. Data: 12/04/16 
PAC 3: Programació M7. Data: 10/05/16 
PAC 4: Expectatives. Data: 24/05/16 
 
 1.7 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 
Capítol 2. Contextualització. Definició de les competències professionals. 
Començant des de l'accepció del terme general de competència passant per 
diversos contextos fins arribar al tècnic superior en Informàtica.  
 
Capítol 3. Expectatives. 
En aquest capítol es tractarà de conèixer el punt de vista dels implicats en els 
cicles formatius de grau superior: Alumnes i professors. 
Per conèixer la opinió dels estudiants es farà a través d'una enquesta. La 
mostra serà prou ampla per que pugui ser representativa dels alumnes de 
cicles formatius de Catalunya. La entrevista. serà el mètode emprat per 
conèixer la opinió dels professors.  
 
Capítol 4. Programació del mòdul 7. 
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Es presentarà la proposta de programació acadèmica del mòdul 7: Planificació i 
administració de xarxes. Aquest mòdul forma part del cicle d'administració de 
sistemes informàtics en xarxa. 
La programació es desenvoluparà a partir del treball resultant dels capítols 
anteriors. 
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2. Contextualització 
 

 
En aquest capítol es desenvoluparà el primer objectiu. del treball és el següent: 
1. Definició de les competències professionals del tècnic superior en 
Administració de sistemes informàtics en xarxa. 
 
Per portar-lo a terme s’ha concretat en aquests tres objectius específics: 
1.1. Definir el concepte de competències professionals genèriques i 
específiques 
1.2. Determinar les competències genèriques i específiques d’un tècnic 
superior en ASIX. 
1.3. Especificar les competències a assolir mitjançant el mòdul professional 7. 
2.1. Dissenyar l’estructura de la programació acadèmica d’un mòdul 
professional ASIX. 

 
2.1 Abast del treball 
 
Aquest treball, conforme als objectius definits, es focalitzarà en el concepte de 
competències professionals.  
Tanmateix el camp d’aplicació d’aquest concepte és molt ampli. Pot ser 
considerat des de l’àmbit acadèmic fins al laboral on troba la seva aplicació. 
 
En aquesta família professional es poden trobar actualment  cicles formatius en 
diferents nivells i especialitats.  Són els cicles següents:1 
 

Formació professional bàsica 
 

CFFPB Informàtica i comunicacions 
 

Cicles formatius de grau mig 
    

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes (CFPM IC10) 
 

Cicles formatius de grau superior 
 

CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa (CFPS 
ICA0) 
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (CFPS 
ICB0) 
CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (CFPS ICC0) 
 

Taula 2 Dels cicles formatius que s’imparteixen dins aquesta família professional,  s’ha 
escollit  un cicle formatiu de grau superior.  En particular el cicle formatiu 
d’administració de sistemes informàtics i xarxes (abreujadament ASIX). 
                                            
1 http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/infcomunicacions/ 
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Tal com s’explica en l’apartat de metodologia, es vol fer un sondeig entre els 
alumnes que cursen actualment aquest cicle formatiu, per copsar les 
impressions respecte a les competències adquirides amb els seus estudis. 
 
En el territori de Catalunya podem trobar actualment 63 centres que 
imparteixen aquest cicle formatiu. Es considera doncs que aquest àmbit és 
prou ampli per recollir una gran diversitat pel que fa a l’alumnat.  
 
Fora del territori català també s’imparteix el cicle formatiu del mateix títol.   
Cal tenir en compte, però, que les comunitats autònomes introdueixen les 
seves especificitats en el currículum.  Per aquest segon motiu pel qual l’abast 
queda limitat a l’àmbit territorial de Catalunya. 
 
2.2 Mètode de treball i investigació. 
 
Hi ha diferents mètodes d’investigació que serveixen per treure conclusions a 
partir de la observació dels diferents aspectes de la realitat. 
 
El llibre de Briony J.Oates.2 ha servit per decidir el mètode que s’aplicarà en 
aquest treball de fi de grau. Presenta una descripció sistematitzada dels 
diversos mètodes de recerca i investigació en projectes de sistemes 
d’informació i disciplines computacionals. 
 
Dels diversos mètodes s’han escollit els dos que s’adeqüen millor al propòsit d’aquest projecte. En primer lloc aplicarem el mètode que anomena Literature 
review mentre que el mètode seleccionat per a la segona part del treball és el 
que en el text  s’anomena Survey. 
 
2.2.1. Literature review.   
Aquest mètode parteix de textos publicats en diferents mitjans sobre un tema 
determinat. El mètode d’investigació pretén recollir el que han dit altres autors, 
fer-ne una reflexió i elaborar unes conclusions personals. En aquest mètode es 
recullen les evidències o proves que justifiquin i donin suport a la tesi de l’autor.  
 
Aquest mètode serà el més adequat per a centrar el tema, per definir el context 
de treball.  
La realitat és que es pot trobar una gran diversitat de publicacions que 
disserten sobre el tema de les competències. Cada una d’aquestes amb el seu 
enfocament.  
Es tracta de definir què són les competències i situar-les en el context del 
sistema educatiu espanyol, concretament en els ensenyaments de la formació 
professional reglada. I més concretament a la família professional d’informàtica 
i comunicacions.   
                                            
2 Oates, Briony J. (2006).  Researching information systems and computing . SAGE Publications Ltd. 
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Els recursos. Com a base de la recerca, la nostra font de recursos seran 
articles i publicacions disponibles a la xarxa.  
Donat el caràcter oficial de molts dels documents, utilitzarem els mitjans 
telemàtics a dintre del nostre abast com són el catàleg en línia de la biblioteca 
de la UOC.  
L’altre recurs telemàtic consisteix en accedir directament al website dels 
diferents organismes o institucions a l’apartat de documents. 
En els dos casos generalment disposarem dels documents directament 
descarregables en format electrònic o bé de lectura en línia. 
 
2.2.2 Internet review.   
En aquest  darrer cas podem classificar el mètode aplicat com a internet review 
ja que algunes d’aquestes fonts es poden trobar, com ja s’ha dit en format web.  
 
L’objecte d’aquest treball no és elaborar una tesis sobre el concepte de 
competències ni tampoc decidir quines han de ser les competències que han 
d’adquirir els estudiants. 
  
El que es pretén és presentar les competències definides en el currículum.  Per 
tant el que es farà és recollir de forma sistemàtica, els textos oficials que s’han 
publicat.   
 
La sistemàtica consistirà en fer  els passos següents: 
 

1. Localitzar la bibliografia proporcionada per la professora que dirigeix el 
treball. Aquesta bibliografia està referida en el pla docent i en l’enunciat 
de les diferents PAC. 
 

2. Obtenir els documents. En primer lloc a través de la biblioteca de la 
UOC. També s’utilitzarà el cercador google per a altres cerques que no 
donin resultat. 
 
 

3. Avaluar les fonts. Els documents trobats seran donats per vàlids si 
pertanyen a Organismes oficials reconeguts. Altres recursos particulars 
es procurarà contrastar les referències aportades amb altres fonts 
independents. Per exemple en cas de trobar un autor que refereixi el 
treball d’altres autors, es buscarà que existeixi realment.  
 

4. Llegir els textos. Per a no haver de llegir tots els textos en la seva 
integritat, s’utilitzarà els mitjans de cerca habituals en cada tipus de 
recurs.  
El primer de tots l’índex del document quan es tracti de documents en 
format electrònic, generalment pdf.  
Quan es tracti de consultar un website recorrerem a l’exploració dels 
menús en websites de dimensions reduïdes. O bé farem ús del cercador, 
si en disposa, o del mapa web per a websites extenses, com per 
exemple les del domini gencat de la Generalitat de Catalunya. 
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5. Referenciar els recursos. Es capturarà els enllaços (links) de la font 
dels recursos per ser utilitzat en futures referències i per  incloure’ls en 
les cites del treball. 
 

6. Estructurar i ordenar per importància o rellevància. 
En la redacció del treball es seguirà un ordre que vagi del general al 
particular.  
Buscarem el factor comú en la definició dels conceptes de base i es farà 
una síntesi per tal d’elaborar una definició de les competències 
professionals que servirà de base pel treball posterior.  
No al plagi. No és vol incórrer en plagi, per això en el treball es farà la 
transcripció literal dels textos quan es considerin rellevants. En aquests 
casos s’evidenciarà destacant-los amb un tipus de lletra que posi de 
manifest que no es tracta de textos elaborats per l’autor d’aquest treball. 
Quan això no sigui així es dirà explícitament en el text.  

2.2.3 Survey  
Aquest mot, que podem traduir com a enquesta, representa un altre mètode 
d’investigació i recerca que es farà servir per a  desenvolupar la segona part 
del treball. 
 
El plantejament és el següent. Es farà una enquesta destinada als estudiants 
del cicle formatiu seleccionat. En aquest cas es tracta dels cicles formatius de 
grau superior de la família professional d’Informàtica i comunicacions.  
Amb les dades obtingudes de l’enquesta es farà el processament de la 
informació i interpretació posterior.  
Es tracta d’una recerca quantitativa. Però de les dades processades es pretén 
obtenir unes conclusions de tipus qualitatiu.  
 
1. Planificació. Inicialment es planificarà l’enquesta de manera que les dades 

que es demanin responguin als objectius, siguin significatives i permetin 
elaborar les dades i extreure conclusions. Com que els destinataris de 
l’enquesta seran estudiants que han de respondre l’enquesta 
voluntàriament, el qüestionari haurà de ser clar i breu. 
 

2. Mètode. El mètode escollit per a la realització del qüestionari és de una 
enquesta en línia. S’implementarà la funcionalitat que ofereixen el Formularis de Google. Tenint en compte que l’enquesta serà de resposta 
voluntària i que els candidats hauran de dedicar un temps personal a 
respondre es considera que l’extensió del formulari sigui la més breu que 
sigui possible per poder  les dades necessàries. Fins-i-tot l’ideal és que 
cada una de les respostes pugui aportar més d’una dada.   
 

3. Marc de la mostra. Donat l’abast d’aquest treball s’ha seleccionat com a 
marc de mostra els estudiants actuals dels Cicles Formatius de grau 
superior de la família professional d’informàtica i comunicacions.  
 

4. Tècnica de mostreig.  Pel target de la mostra per una banda, com pel 
caràcter voluntari de la participació en l’enquesta per l’altra, es considera 
que la tècnica de mostreig podrà consistir en els dos tipus següents: 
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  Probability sampling: Cluster sampling. Ja que el mostreig es fa a 
partir d’un grup concret de població, els estudiants dels CFGS. 

 Non-Probability sampling: Self-selection sampling. En aquest cas són 
els candidats a respondre l’enquesta els que, amb la seva 
participació, decideixen formar part de la mostra. 
 

5. Mida de la mostra. S’enviarà la petició als 63 centres i instituts de 
Catalunya que imparteixen concretament el CFGS ASIX. Independentment 
que la ratio per cicles formatius de grau superior pugui ser de 30 o 35 
alumnes per cicle. Es desconeix el nombre real d’alumnes. Suposant una 
mitjana de 25 alumnes del cicle ASIX tindríem una mostra potencial de 1575 
alumnes.  Es podrien afegir els alumnes dels altres cicles formatius que no 
hem considerat a la mostra i aquest nombre augmentaria.  
 

6. Response rate. La previsió de la resposta obtinguda d’entrada és baixa. 
Principalment degut a que aquest tipus d’enquestes és un mètode molt 
utilitzat i probablement hi hagi saturació per part dels candidats.  
Per compensar-ho d’alguna manera s’ha escollit una mostra gran de 
centres. Es pensa que una motivació per a que responguin és que els 
resultats i conclusions siguin retornats als centres de manera que puguin 
servir com a element de reflexió per adequar els programes formatius a les 
necessitats del món laboral i per tant serveixin als interessos formatius de 
l’alumnat.  
Partirem de la mida de la mostra que s’ha explicat en el punt anterior. 
Essent optimistes i considerant una resposta del 10 % obtindríem 157 
respostes. Així doncs aquest és el supòsit a partir del qual treballarem. 
 

 
2.2.4 Interview 
Hi ha la possibilitat de realitzar una entrevista amb una petita mostra de 
docents que imparteixin les assignatures del cicle formatiu.  
El sentit d’aquest mètode de recollida de dades seria obtenir dades qualitatives 
des d’un punt de vista experiencial dels agents que interpreten el currículum i el 
posen a l’abast dels estudiants en forma d’activitats d’ensenyament – 
aprenentatge.  
La idea de contrastar les expectatives de l’alumnat amb el col·lectiu 
d’ensenyants permetria enriquir l’estudi. 
No obstant, aquesta possibilitat no es va tenir en compte en la planificació i 
corresponent temporització.   
Es deixa, doncs, en suspens i s’explorarà la viabilitat en funció de si es 
compleixen els terminis previstos amb un marge suficient.    
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2.3 Contextualització.  
Començarem el nostre estudi acotant el camp de treball. En primer lloc farem 
una cerca de documents que tractin i defineixin d’alguna manera el concepte de 
competència.  A partir d’aquestes definicions del concepte de competència 
professional delimitarem context del nostre treball. 
Amb tota seguretat trobem diverses definicions del terme.  Es tracta de trobar el 
factor comú que sigui representatiu i aplicable als CFGS. 
2.3.1 Concepte de competència  
En primer lloc  busquem la definició del concepte de competència ens els 
diccionaris generals de la llengua. Com que del mateix terme es troben diferents accepcions, seleccionarem 
aquella que millor la descrigui en l’àmbit de competència professional d’aquest 
estudi. 
 
Segons el diccionario de la lengua española, en el context d’aquest treball, 
trobem la següent accepció: 
 Competencia:  2. f. Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en 
un asunto determinado.3 
 
El diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’estudis catalans apareix, entre 
d’altres accepcions: 
 competència 2 f. [LC] [DR] Fet d’entendre pregonament en una matèria. No 
tenir competència en qüestions de dret. Ningú no discuteix la seva competència 
en biologia.4 
 
Benito Echeverría, en la seva publicació Orientación profesional5 fa una anàlisi 
del terme competència en el capítol II Competencias y cualificaciones.  
Comença des de l’origen etimològic del terme i segueix amb les diferents 
accepcions i interpretacions per part de diversos autors. 
 La palabra competencia proviene del verbo latino “cum” y “petere” (ir al 
encuentro de algo, encontrarse) con acepciones de disputa o contienda, 
rivalidad u oposición, como también de aptitud o idoneidad, incumbencia, etc. 
 
De esta misma raíz terminológica se derivan dos verbos castellanos, 
contemplados en todos los diccionarios de la lengua española, y de ambos 
emana el término competencia: – “Competer”: Pertenecer o incumbir, que da 
lugar al sustantivo competencia y al adjetivo competente (apto, idóneo, 
adecuado). – “Competir”: Pugnar, rivalizar, del cual se generan los sustantivos 
competencia y competitividad, así como el adjetivo competitivo. 6 
 
                                            
3 http://dle.rae.es/?id=A0fanvT|A0gTnnL 4 http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=compet%E8ncia&operEntrada=0 
5 Echeverría  B. (2008) Orientación profesional.  Barcelona. Editorial UOC   
6 http://0-www.digitaliapublishing.com.cataleg.uoc.edu/a/20464/orientaci-n-profesional p72 



Josep Maria Capdevila Arasa TFG · Competències professionals · 2015-16 
 

      10/05/16 Pàgina 17 de 102    

Així mateix, Echeverría destaca la mescla que es fa en la literatura de llengua 
anglesa entre competences i skills, que tenen un sentit diferent i no sempre es 
tradueixen adequadament.  
Busquem en el business dictionary, en llengua anglesa, i podem distingir entre 
aquests dos termes: competence i skill. 
 Competence: A cluster of related abilities, commitments, knowledge, and skills 
that enable a person (or an organization) to act effectively in a job or situation. 
Competence indicates sufficiency of knowledge and skills that enable someone 
to act in a wide variety of situations. Because each level of responsibility has its 
own requirements, competence can occur in any period of a person's life or at 
any stage of his or her career.7 
 Skill: An ability and capacity acquired through deliberate, systematic, and 
sustained effort to smoothly and adaptively carryout complex activities or job 
functions involving ideas (cognitive skills), things (technical skills), and/or people 
(interpersonal skills). See also competence.8 
 
Citant Echeverría que fa una traducció dels mots al castellà. 
  – “Competences”: Competencias, cualificaciones. Se relaciona más con la 
soltura mediante la cual una persona gestiona sus asuntos, afronta los 
problemas, maneja y modifica su entorno más próximo de manera efectiva.  
– “Skills”: Habilidades, destrezas, capacidades, talentos. Se refiere más bien a 
la pericia que permite salir airoso de un quehacer o faena. 
 
 
La definició que el projecte TUNING dóna de la competència. 
Definition of competences By competence, we understand good performance in diverse, authentic 
contexts based on the integration and activation of knowledge, rules and 
standards, techniques, procedures, abilities and skills, attitudes and values. 
There are various models incorporating competences considered essential from 
the point of view of professional performance. In our case, we have drawn up a 
typology of competences, selecting those that we consider to be basic and acquirable during a university course of studies. These competences are useful 
and valuable for a student’s future professional career, as seen in the reports 
and studies reviewed previously. In our proposal, competences are consistent 
with our model for change and can be classified under three main headings:  
 
Que vindria a dir: Per competència, entenem la realització correcta en 
contextos autèntics diversos, basada en la integració i activació de 
coneixements, regles i estàndards, tècniques, procediments, capacitats i 
habilitats, actituds i valors. 
 
 
  
                                            
7 http://www.businessdictionary.com/definition/competence.html 8 http://www.businessdictionary.com/definition/skill.html 
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En la recerca bibliogràfica s’han trobat definicions proposades  per diferents 
autoritats sobre el tema en un blog de Alfredo Gómez Alcorta que porta per 
títol: Aprendizaje por Competencias.9 Es transcriuen a continuació. 
  “Un saber actuar, es decir un saber integrar, movilizar y transferir un conjunto 
de recursos (conocimientos, saberes, aptitudes, razonamientos, etc.) en un 
contexto dado para enfrentar diferentes problemas o para realizar una tarea. 
Guy Le Boterf. 
 “Saber hacer complejo resultado de la integración, movilización y adecuación 
de capacidades  (conocimientos, actitudes y habilidades), utilizados 
eficazmente en situaciones que tengan un carácter común”.  
Lasnier, F. (2000). Réussir la formation par competences. Guérin. Montreal 
 “La competencia se interpreta como un sistema más o menos especializado  de 
capacidades, competencias y destrezas que son necesarias o suficientes para 
alcanzar un objetivo específico”. (OCDE, 2001) 
Dr. Franz E. Weinert. Director Instituto Max Planck  Munich, Alemania. 
 “Una competencia es la capacidad para responder exitosamente a demandas 
complejas y llevar a cabo una actividad o tareas adecuadamente. Cada 
competencia se construye a través de la combinación de habilidades cognitivas 
y prácticas, conocimiento (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, 
valores, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de conducta”.  
Dominique Simone Rychen. Proyectodeseco (Definition and selection of 
competencies: theoretical and conceptual foundations, 2003). 
 
Per trobar el terme de qualificació professional més propera al context de 
treball consultem els organismes del nostre abast que tracten i desenvolupen 
les competències. 
 
A l’institut català de qualificacions professionals trobem una definició que diu: 10  
Competència:  Capacitat de dur a terme activitats en una professió o en un lloc 
de treball, segons les normes exigides pel sector. 
 
Per altra banda, si busquem la legislació espanyola vigent aplicable a la formació professional  trobem la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
cualificaciones y la formación professional. En el redactat d’aquesta llei es 
defineix  la competència professional com:  
 El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la 
actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.  
 La competencia profesional comprende un conjunto de capacidades de 
diferente naturaleza que permiten conseguir un resultado. Esta competencia 

                                            
9 http://aprendizajeporcompetencias.blogspot.com.es/ 10 http://icqp.gencat.cat/ca/serveis/glossari_terminologic/competencies/ 
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está vinculada al desempeño profesional, no es independiente del contexto y 
expresa los requerimientos humanos valorados en la relación hombre-trabajo.11 
 
 
I acaba dient: Conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes que una persona posee 
y pone en práctica para: 
– Afrontar eficazmente las funciones y tareas que demanda una profesión, con 
el nivel y calidad requeridas y 
– Resolver los problemas emergentes de forma autónoma y creativa e influir 
positivamente en su entorno socio-laboral y en la organización del trabajo. 

 
Així doncs per a tancar aquest punt, busquem el punts de coincidència entre 
els diversos autors i definicions i proposem la nostra pròpia definició de 
competències com: 
 
Ens quedem amb aquesta visió dinàmica que significa que la competència mai 
està adquirida del tot.  Que contínuament serà enriquida i millorada per acció 
de l’experiència i els nous aprenentatges. 
 
Aquesta visió encaixa amb el que s’està demanant actualment i en el futur 
immediat als professionals en el nostre món i cultura.  Persones capaces 
d’adaptar-se a noves situacions, flexibles, creatives, polivalents amb capacitat 
de treball en equip, etc. 
 
                                            
11 http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_faqs.html#faq01 

 Competències: 
  Un conjunt o sistema integrat de capacitats: 

Coneixements, habilitats intel·lectuals i pràctiques, cognitives i 
metacognitives, aptituds, actituds i valors ètics. 

  Totes elles posades en joc amb una  visió dinàmica:  
Dirigides a l’acció per resoldre problemes o realitzar tasques en 
un context determinat. 

  Que han de ser apreses (formació) i practicades (experiència) 
  Que es van perfeccionant de forma continuada. 
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La  demanda d’aquestes competències justifiquen el nou enfocament de la 
formació  en tots els nivells educatius des de l’ensenyament primària fins als 
estudis universitaris.  També justifica la necessitat de la formació contínua al 
llarg de la vida.  
 
Només així les competències podran ser adquirides, millorades i actualitzades. 
 
2.3.2 Classificació de les competències  
 
Existeixen diferents classificacions de les competències, però entre les més 
acceptades figuren les contemplades pel Consell Europeu de Lisboa (2000) i 
les utilitzades en el projecte TUNING Educational Structures in Europe, 
encaminat al desenvolupament de l’Espai Europeu d'Educació Superior. 12 
 
En la seva pròpia definició, el projecte TUNING pretén  
 TUNING Educational Structures in Europe started in 2000 as a project to link 
the political objectives of the Bologna Process and at a later stage the Lisbon 
Strategy to the higher educational sector.  
Over time Tuning has developed into a Process, an approach to (re-)designing, 
develop, implement, evaluate and enhance quality first, second and third cycle 
degree programmes. 
 
Whereas educational systems are primarily the responsibility of governments, 
educational structures and content are that of higher education institutions and 
their academic staff. 
 
La darrera idea del projecte TUNING ve a dir que el sistema educatiu és 
responsabilitat del govern però les estructures i continguts educatius ho són de 
les institucions educatives i el personal acadèmic. 
 
Donats l’abast i els objectius d’aquest treball, aquest serà el nostre punt de 
partida per tal de caracteritzar les competències. 
Encara que l’objectiu es troba en els cicles formatius de grau superior de l’estat 
espanyol, no es pot obviar que la continuïtat d’aquests estudis es troba  en els 
graus universitaris.  
A més a més  la pròpia distribució dels continguts que acrediten els ECTS en 
els cicles formatius deixen palès el lligam directe entre els dos nivells 
educatius.   
 
Abans de veure la classificació del projecte TUNING veurem altres 
classificacions.  
Aquestes classificacions alternatives, si bé insisteixen en determinats aspectes, 
al final coincideixen en l’essencial, tal com hem vist ja quan presentàvem la 
definició. 
    
  
                                            
12 http://www.unideusto.org/tuningeu/home.html 
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Guy Le Boterf.  
Ja hem vist la seva definició de competència. És un expert de fama mundial en 
el desenvolupament de competències. Presenta la següent classificació: 
 
Competències tècniques, que inclou qualificacions tècniques i funcionals 
específiques de la professió.  

Sabers (SABER): són el conjunt de coneixements generals o 
especialitzats ja siguin teòrics, científics o tècnics 
Tècniques (SABER FER), que és el domini de mètodes i tècniques en 
continguts específics 

Competències socials. inclou les motivacions, els valors i la capacitat de 
relació en un context social i organitzatiu.  

Capacitat d’aprenentatge (SABER APRENDRE), que són les aptituds 
d’aprenentatge i formació 
Les relacions i la comunicació (SABER ESTAR I SABER FER), que 
són les aptituds socials i de comunicació 

Taula 3  
Benito Echeverría considera la competència d’acció professional com la 
integració de quatre components: 
 

Competència professional 
Saber o competència tècnica, que és el conjunt de coneixements 
especialitzats i relacionats amb un determinat àmbit professional, que permet 
dominar de forma experta els continguts i les tasques pròpies de l’activitat 
laboral. Saber fer o competència metodològica, que remet a saber aplicar els 
coneixements a situacions laborals concretes, utilitzant els procediments més 
adequats, solucionant els problemes de forma autònoma i transferint les 
experiències adquirides a noves situacions. 
Saber estar o competència participativa, que fa referència a les actituds i 
habilitats interpersonals que permeten a la persona interactuar en el seu 
entorn laboral i desenvolupar la seva professió. 
Saber ser o competència personal. Són les característiques i actituds 
personals cap a un mateix, cap als altres i cap a la pròpia professió, que 
possibiliten un òptim desenvolupament de l’activitat professional. 
D’aquesta forma, la competència d’acció professional es configura combinant 
el saber (tècnic i metodològic) i el sabor (participatiu i personal). 
 Taula 4  
Tal com  descriu Echevarría, la classificació de les competències pot 
representar-se en forma d'arbre.   En les arrels hi ha les competències bàsiques.   En el tronc es troben les competències generals o transversals.  Finalment les branques representen les competències específiques de cada professió. 
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Descrivim les tres classes segons l’autor. 
 

Bàsiques: 
Són aquelles en les quals es basa la realització personal, la inclusió social, la ciutadania activa i l'ocupació. Les vuit recomanades pel Parlament i el Consell Europeu (10.11.2005) com a “competències clau per a l'aprenentatge permanent”: 

1. Comunicació en la llengua materna;  2. Comunicació en llengües estrangeres; 3. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia;  4. Competència digital;  5. Aprendre a aprendre;  6. Competències interpersonals, interculturals i socials, i competència cívica;  7. Esperit d'empresa;  8. Expressió cultural.  
 
  

competències 
bàsiques 

competències 
generals o 

transversals 

competències 
específiques 

competències 
específiques 
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Generals, genèriques o transversals.  
Aquestes es classifiquen en tres tipus diferents: 
 Competències instrumentals: 

Són les relacionades amb la capacitat de conèixer, d’entendre i operar amb idees i pensaments. Dins d’aquest grup es troben les competències de capacitats metodològiques, relacionades amb l’aplicació dels coneixements adquirits, l’organització del temps, les estratègies d’aprenentatge i les capacitats de comunicació.  
Competències interpersonals: 

Estan relacionades amb la facilitació dels processos d’interacció social i de cooperació.  Són capacitats individuals relatives a l’expressió dels propis sentiments, a les habilitats crítiques i d’autocrítica; són destreses socials relacionades amb les habilitats interpersonals; és la capacitat de treballar en equip o l’expressió d’un compromís social o ètic.  
Competències sistèmiques 

Són destreses o habilitats que fan referència als sistemes com a totalitat i per tant inclouen la capacitat de planificar els canvis de forma que es puguin fer millores en els sistemes. Requereixen l’adquisició dels altres dos grups de competències.  
Taula 5  
Específiques, tècniques o especialitzades 

Es refereixen a factors essencials per a l'acompliment professional i estan relacionades amb aspectes tècnics directament vinculats amb una ocupació, que difícilment es poden transferir a altres contextos laborals.  Són conseqüència dels coneixements i les habilitats adquirits a través d'un programa formatiu.  
Taula 6   
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TUNING Project 
En el seu web Tuning presenta una llista de les 31 competències genèriques 
següents en un sentit molt ampli. 
 

1. Ability to communicate in a second language 2. Capacity to learn and stay up-to-date with learning 3. Ability to communicate both orally and through the written word in first language 4. Ability to be critical and self-critical 5. Ability to plan and manage time 6. Ability to show awareness of equal opportunities and gender issues 7. Capacity to generate new ideas (creativity) 8. Ability to search for, process and analyse information from a variety of sources 9. Commitment to safety 10. Ability to identify, pose and resolve problems 11. Ability to apply knowledge in practical situations 12. Ability to make reasoned decisions 13. Ability to undertake research at an appropriate level 14. Ability to work in a team 15. Knowledge and understanding of the subject area and understanding of the profession 16. Ability to work in an international context 17. Ability to act on the basis of ethical reasoning 18. Ability to communicate with non-experts of one’s field 19. Ability for abstract thinking, analysis and synthesis 20. Spirit of enterprise, ability to take initiative 21. Interpersonal and interaction skills 22. Ability to design and manage projects 23. Ability to act with social responsibility and civic awareness 24. Determination and perseverance in the tasks given and responsibilities taken 25. Appreciation of and respect for diversity and multiculturality 26. Ability to work autonomously 27. Skills in the use of information and communications technologies 28. Commitment to the conservation of the environment 29. Ability to adapt to and act in new situations 30. Ability to evaluate and maintain the quality of work produced 31. Ability to motivate people and move toward common goals 
 El projecte Tuning, com hem vist, fa la classificació de les competències en  
genèriques i específiques.  Les competències genèriques, també les anomena 
transversals  les divideix en tres classes: instrumentals, interpersonals i 
sistèmiques i les caracteritza així. 
 Instrumental competences: or competences that function as a means to an end. They require a combination of manual skills and cognitive capacities that are needed for professional competence. These include skill in handling ideas and the environament in which persons, craft skills, physical skill, cognitive comprehension, language ability and academic achievement all come into play. 
 Interpersonal competences: require personal and relational abilities. These competences refer to capacity, ability or skill in expressing one’s feelings and emotions in the most appropriate way and accepting the feelings of others, making it possible to work together toward common objectives. Interpersonal competences are related to the ability to act with generosity and un derstanding toward others, for which it is first necessary to know oneself. These skills imply the ability to objectify, identify and inform feelings and emotions, whether one’s own or others’, to foster social interaction and co-operation. 
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Systemic competences: involve skills and abilities related to an entire system. They require a combination of imagination, sensibility and ability, enabling one to see how the parts of a whole are conjoined and related. Such competences include the ability to plan changes that will introduce improvements in overall systems, and the ability to design new systems. These competences are built on previously acquired instrumental and interpersonal competences. 
 Tot seguint aquesta classificació proposa les següents competències 
separades per classes. 
 Instrumental Generic Competences 

Analytical Thinking. Systemic Thinking Critical Thinking  Creative Thinking Reflective Thinking Logical Thinking  Analogical Thinking  Practical Thinking  Deliberative Thought Team Thinking Time Management  Problem-Solving  Decision-Making Learning Orientation Planning  Computer Skills  Database Management Oral Communication  Writing Skills Foreign Language Proficiency   
Interpersonal Generic Competences 

Self-Motivation Diversity And Interculturality Adaptability  Ethical Sense Interpersonal Communication Teamwork Conflict Management And Negotiation  
Systemic Generic Competences 

Creativity  Enterprising Spirit Innovation Objectives-Based Management  Project Management Quality Orientation  Achievement Orientation  Leadership  
Taula 7  
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2.3.3 Libro blanco de titulo de grado en ingenieria informàtica13 
 
El propi Libro blanco explica en què consisteix: 
 El presente Libro Blanco muestra el resultado del trabajo llevado a cabo por una red de universidades españolas con el objetivo explícito de realizar estudios y supuestos prácticos útiles en el diseño de un Título de Grado adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
La edició d’aquest document  és de març de l’any 2004 i, tal com diu, és un 
document de reflexió amb propostes per al disseny del futurs graus que en 
aquell moment havien de conduir a l’EEES.   
 Se trata de una propuesta no vinculante que se presentará ante el Consejo de Coordinación Universitaria y el Ministerio de Educación y Ciencia para su información y consideración. 
 
En els diferents capítols del llibre es descriuen els objectius del projecte, qui 
l’ha portat a terme, els aspectes metodològics de treball, el context que orienta 
el treball i després presenta els resultats estructurats i les propostes de com hauria de ser el grau universitari d’enginyeria informàtica. 
 
Respecte al tema que centra el nostre treball, en el capítol 9 apartat 1 es 
justifica perquè la formació ha d’estar basada en competències.   
 La noción de competencia profesional pretende mejorar la relación del sistema educativo con el productivo, con el objetivo de impulsar una adecuada formación de los profesionales.  Este concepto de competencia profesional viene marcando la orientación de las iniciativas y procesos de cambio estratégicos que durante la última década están poniendo en marcha distintos paises... 
 
En el capítol 9 apartat 5 el dedica a l’estudi de les competències tranversals , 
explica com s’ha arribat a seleccionar les competències que ha de tenir 
l’enginyer informàtic. 
 Para configurar y debatir cuáles consideramos deben ser las competencias transversales o genéricas que esperamos de un titulado en Ingeniería Informática, nos hemos basado en distintas fuentes y estudios,... Adicionalmente, hemos empleado dos instrumentos complementarios: las encuestas realizadas, de forma electrónica, a un amplio colectivo (...) y de las aportaciones de los colegios profesionales, asociaciones y de entrevistas a personas destacadas del sector. 
 
  

                                            
13 http://www.aneca.es/var/media/150388/libroblanco_jun05_informatica.pdf 
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En el mateix capítol relaciona i classifica les competències en transversals o 
genèriques i específiques.  
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENÉRICAS 
INSTRUMENTALES 

1. Capacidad de análisis y síntesis 2. Capacidad de organización y planificación 3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 4. Conocimiento de una lengua extranjera 5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 6. Capacidad de gestión de la información 7. Resolución de problemes 8. Toma de decisions  
PERSONALES 

9. Trabajo en equipo 10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 11. Trabajo en un contexto internacional 12. Habilidades en las relaciones interpersonales 13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  
SISTÉMICAS 

14. Razonamiento crítico 15. Compromiso ético 16. Aprendizaje Autónomo 17. Adaptación a nuevas situacions 18. Creatividad 19. Liderazgo 20. Conocimiento de otras culturas y costumbres 21. Iniciativa y espíritu emprendedor 22. Motivación por la calidad 23. Sensibilidad hacia temas medioambientales  
Taula 8   



Josep Maria Capdevila Arasa TFG · Competències professionals · 2015-16 
 

      10/05/16 Pàgina 28 de 102    

I després  presenta un llistat amb les competències específiques de l’enginyer 
informàtic. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 Análisis estadístico 
 Arquitecturas de computadores 
 Arquitecturas de redes 
 Bases de datos 
 Capacidad para entender y evaluar especificaciones internas y externes 
 Cifrado y protección de datos 
 Conocimiento de productos tecnológicos y tendencias de la tecnología, asociados al segmento del mercado 
 Conocimientos creativos y artísticos 
 Dirección, planificación y gestión de proyectos 
 Diseño y arquitectura de sistemas de información 
 Documentación técnica 
 Evaluación de requisitos hardware 
 Gestión del cambio y del conocimiento 
 Ingeniería de software 
 Integración de sistemes 
 Interfaz con el usuario final 
 Matemáticas 
 Metodologías de configuración 
 Métodos y Herramientas para el diseño y desarrollo de sistemes basados en computadores 
 Planificación, estrategia y organización empresarial 
 Programación 
 Robótica y automatización de processos 
 Tecnología hardware 
 Visión comercial y empresarial  

Auditoría 
 Efectuar el diagnóstico del/los sistemas informáticos de la empresa desde diferentes ángulos: técnico, organizativo, funcional, económico y humano. 
 Análisis de los procedimientos, accesos, seguridad en vigor. 
 Proponer las soluciones de mejora y controlar la puesta en marcha. 
 Supervisar, controlar y dar validez a los procesos de desarrollo. 
 Asegurar la conformidad del sistema informático a la legislación en vigor.  

Peritaje 
 Redactar y firmar informes, dictámenes, y peritaciones con validez oficial ante las Administraciones públicas, Tribunales de Justicia, y Corporaciones Oficiales, en todos los asuntos relacionados con la Informática.  

Taula 9 
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2.3.4 Competències del tècnic o tècnica superior en 
administració de sistemes informàtics en xarxa  
 
En el decret 197/2013, de 23 de juliol de la Generalitat de Catalunya14 es 
justifica l’establiment del currículum del cicle formatiu de grau superior 
d’administració de sistemes informàtics en xarxa a partir del que estableix el rd 
1629/2009 de l’estat espanyol. 
Ho expressa de la següent manera. 
 El reial decret 1629/2009, de 30 d’octubre, ha establert el títol de tècnic o tècnica superior en administració de sistemes informàtics en xarxa i n’ha fixat els ensenyaments mínims.  Mitjançant el decret 28/2010, de 2 de març, s’han regulat el catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el catàleg modular integrat de formació professional. 
 El currículum dels cicles formatius s’estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional i la seva possibilitat d’adequació a les necessitats específiques de l’àmbit socioeconòmic dels centres. 
 L’objecte d’aquest decret és establir el currículum del cicle formatiu de grau superior, que condueix a l’obtenció del títol corresponent de tècnic o tècnica superior. 
 
Tant el RD del Ministerio de Educación com el decret del Departament 
d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya defineixen de forma 
pràcticament idèntica el perfil professional del titulat, la competència general  i 
les competències professionals, personals i socials. Seguidament es 
presentarà les dues versions en la que s’aprecia la traducció literal del decret 
català respecte del Real decreto espanyol. 
 
  

                                            
14 http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0035/15cc64c8-86b9-4576-a924-665ce20c9021/DOGC_T_administracio_sistemes_informatics_xarxa.pdf 
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Perfil professional 
 
Comparem la descripció que presenten del perfil professional del tècnic 
superior del cicle en els dos decrets. 
 
El real decreto 1629/2009, de 30 de octubre15 en el seu article número 3 
defineix el perfil professional del títol. 
 Artículo 3. perfil profesional del título. el perfil profesional del título de técnico superior en administración de sistemas informáticos en red queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del catálogo nacional de cualificaciones profesionales incluidas en el título. 
 
El decret 197/2013, de 23 de juliol de la Generalitat de Catalunya defineix el 
perfil professional de la manera següent: 
 2. perfil professional. El perfil professional del títol de tècnic o tècnica superior en administració de sistemes informàtics en xarxa queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s’han d’adquirir, i per la relació de qualificacions del catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol. 
 
Competència general. 
 
Els dos decrets defineixen amb termes equivalents el contingut de la 
competència general per al títol.  Segons el RD 1629/2009 la competència 
general per al titulat és: 
 artículo 4. competencia general. La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente. 
 
Anàlogament el decret197/2013 la defineix de la manera següent.  2.1 Competència general La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent. 
 
                                            
15 http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0090/dec760bc-7598-453a-9830-f87c5d95c226/RD_TS_sistemes_informatics.pdf 
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Competències genèriques o transversals 
 
El currículum que es troba definit en el decret no es refereix a competències 
genèriques o transversals com es fa en la classificació de Tuning.  En canvi ho 
descriu com a capacitats clau.  
Tant en la seva definició com en el seu contingut es pot apreciar la 
correspondència amb les competències genèriques o transversals. Es 
presenten set competències genèriques de la següent manera. 
 2.3 Capacitats clau Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes. 
 
Competències específiques 
En el decret, no es refereix a competències específiques sinó que es presenten 
com a competències professionals, personals i socials sense fer-ne distinció de 
la classe a la que  pertanyen.  
Algunes de les competències aquí enumerades, podrien ser considerades com 
a genèriques o transversals, mentre que d’altres estan clarament lligades al 
cicle i es poden interpretar com a específiques. Les competències anomenades 
personals i socials podrien ser les tranversals segons la classificació de Tuning 
ja que no estan lligades a un cicle en particular sinó al tècnic o professional. En 
concret les darreres competències de  la llista, de la o) a la u). 
A continuació es presenta el llistat tal com es troba en el decret. 
 

2.2 Competències professionals, personals i socials 
 Les competències professionals, personals i socials d’aquest títol es relacionen a continuació: 

a) Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per assegurar el funcionament del sistema. 
b) Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d’arxius, entre d’altres) instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat. 
c) Administrar aplicacions instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per respondre les necessitats de l’organització. 
d) Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el programari de gestió en condicions de qualitat, segons les característiques de l’explotació. 
e) Optimitzar el rendiment del sistema configurant els dispositius maquinari d’acord amb els requisits de funcionament. 
f) Avaluar el rendiment dels dispositius maquinari identificant-ne possibilitats de millora segons les necessitats de funcionament. 
g) Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips i elements. 
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h) Integrar equips de comunicacions a infraestructures de xarxes telemàtiques, determinant-ne la configuració per assegurar-ne la connectivitat. 
i) Implementar solucions d’alta disponibilitat, analitzant les diferents opcions del mercat, per protegir i recuperar el sistema davant de situacions imprevistes. 
j) Supervisar la seguretat física segons especificacions del fabricant i el pla de seguretat per evitar interrupcions en la prestació de serveis del sistema. 
k) Assegurar el sistema i les dades segons les necessitats d’ús i les condicions de seguretat establertes per prevenir errors i atacs externs. 
l) Administrar usuaris d’acord amb les especificacions d’explotació per garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema. 
m) Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctives per restablir-ne la funcionalitat. 
n) Gestionar i/o realitzar el manteniment dels recursos de l’àrea (programant-ne i verificant-ne el compliment), en funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment 
 
Les competències que segueixen a la llista són les que podem classificar com a 
genèriques o transversals si es pren com a referència la classificació Tuning, 
tanmateix en el decret no es fa tal distinció.  
 o) Efectuar consultes, dirigint-se a la persona adequada i saber respectar l’autonomia dels subordinats, informant quan sigui convenient. 
p) Mantenir l’esperit d’innovació i actualització en l’àmbit del treball per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius de l’entorn professional. 
q) Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, intervenint en conflictes personals i laborals, contribuint a l’establiment d’un ambient de treball agradable i actuant sempre de forma sincera, respectuosa i tolerant. 
r) Resoldre problemes i prendre decisions individuals, seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l’àmbit de la seva competència. 
s) Gestionar la pròpia carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, d’autoocupació i d’aprenentatge. 
t) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural amb actitud crítica i responsable. 
u) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització. 
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Hem comparat el currículum dels tres cicles d’informàtica (ASIX, DM i DAW) i 
en els tres s’estableixen les capacitats clau com:  d’autonomia,   d’innovació,   d’organització del treball,   de responsabilitat,   de relació interpersonal,   de treball en equip   i de resolució de problemes 
 
Aquestes 7 capacitats clau es despleguen en altres competències 
professionals, personals i socials. De la comparativa fem una classificació i es 
busca la correspondència entre les unes i les altres. 
 

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa 
Capacitat clau Competències professionals, personals i socials 

Autonomia  s) Gestionar la pròpia carrera professional, analitzant les oportunitats 
d’ocupació, d’autoocupació i d’aprenentatge. 

Innovació p) Mantenir l’esperit d’innovació i actualització en l’àmbit del treball per 
adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius de l’entorn professional. 

Organització del treball u) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat 
de productes, de planificació de la producció i de comercialització. 

Responsabilitat t) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural amb 
actitud crítica i responsable. 

Relació interpersonal 

o) Efectuar consultes, dirigint-se a la persona adequada i saber respectar 
l’autonomia dels subordinats, informant quan sigui convenient. 
 
q) Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, intervenint en 
conflictes personals i laborals, contribuint a l’establiment d’un ambient de 
treball agradable i actuant sempre de forma sincera, respectuosa i 
tolerant. 

Treball en equip  

Resolució de problemes r) Resoldre problemes i prendre decisions individuals, seguint les normes 
i procediments establerts, definits dins de l’àmbit de la seva competència. 

Taula 10  
Per tal de tenir una perspectiva més ampla es veuran a continuació les 
competències transversals dels altres dos títols extretes del llistat de 
competències professionals, personals i socials. 
  
Es pot observar que en els dos primers títols són pràcticament iguals en 
redacció i en contingut.  Les competències transversals en el títol de 
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma en canvi és diferent. Pel que fa 
a la redacció, aquesta està més desenvolupada.   
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Quan es fa la lectura de les competències, també es veu que algunes podrien 
ser desglossades en més d’una capacitat clau.  De la comparació es veu, però, 
que en el cas de DAM hi ha només 6 competències en canvi a DAW n’hi ha 8.  
D’aquest fet es pot interpretar que moltes competències van lligades unes a les 
altres. 
 

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (DAM) 
Capacitat clau Competències professionals, personals i socials 

Autonomia  w) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats 
d’ocupació, d’autoocupació i d’aprenentatge. 

Innovació x) Mantenir l’esperit d’innovació i actualització en l’àmbit del seu treball 
per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn 
professional. 

Organització del treball y) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat 
de productes, de planificació de la producció i de comercialització. 

Responsabilitat z) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb 
una actitud crítica i responsable. 

Relació interpersonal 

u) Establir vies eficaces de relació professional i de comunicació amb els 
seus superiors, companys i subordinats, respectant l’autonomia i les 
competències de les diferents persones.  
 
v) Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, fent de mediador 
en conflictes personals i laborals, contribuint a l’establiment d’un ambient 
de treball agradable, actuant en tot moment de forma respectuosa i 
tolerant. 

Treball en equip  

Resolució de problemes  
Taula 11  
En aquest cicle no hi ha una competència explícita respecte al treball en equip 
ni  la  capacitat de resolució de problemes.  
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Tal com s’ha destacat abans, el redactat de les competències és molt més 
extens i concret.  Per això costa més de trobar una correspondència unívoca 
amb les capacitats clau.  Tanmateix es pot dir que es cobreixen les 7 
competències genèriques o transversals. 
 

Desenvolupament d’aplicacions web (DAW) 
Capacitat clau Competències professionals, personals i socials 

Autonomia  w) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat 
social. 

Innovació 
q) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, 
gestionant la seva formació i els recursos existents en l’aprenentatge al llarg de la 
vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Organització del treball u) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, 
supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals 
d’acord amb el que estableix la normativa i els objectius de l’empresa. 

Responsabilitat 
v) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i 
de disseny per a tothom, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis. 
 
x) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord amb el que estableix la legislació vigent, i participar 
activament en la vida econòmica, social i cultural. 

Relació interpersonal 

s) Organitzar i coordinar equips de treball, supervisar-ne el desenvolupament, amb responsabilitat, mantenint relacions fluïdes i assumint-ne el lideratge, així com 
aportant solucions als conflictes grupals que es presentin. 
 t) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva 
responsabilitat utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o 
coneixements adequats i respectant l’autonomia i la competència de les persones que intervenen en l’àmbit del seu treball. 
 

Treball en equip s) Organitzar i coordinar equips de treball, supervisar-ne el desenvolupament, amb 
responsabilitat, mantenint relacions fluïdes i assumint-ne el lideratge, així com 
aportant solucions als conflictes grupals que es presentin. 

Resolució de 
problemes 

r) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en 
l’àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el 
treball personal i en el dels membres de l’equip.  Taula 12    
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Comparativa entre competències del grau i del cicle formatiu 
 
A continuació es presenta una comparació entre les competències genèriques 
segons es defineixen en el grau d’enginyeria informàtica (libro blanco) i les 
capacitats clau del CFGS de la família professional d’informàtica i 
comunicacions. 
Es pot observar la correspondència que hem atorgat a les competències 
d’ambdós nivells educatius. Es de destacar l’absència d’algunes competències 
que sí es troben en el libro blanco. 
 

Libro blanco Currículum ASIX 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENÉRICAS 2.2 Competències professionals, personals i socials 

INSTRUMENTALES CAPACITATS CLAU 
1. Capacidad de análisis y síntesis 2. Capacidad de organización y planificación 3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 4. Conocimiento de una lengua extranjera 5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 6. Capacidad de gestión de la información 7. Resolución de problemas 8. Toma de decisiones  

 Organització del treball         Resolució de problemes 
PERSONALES  

9. Trabajo en equipo 10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 11. Trabajo en un contexto internacional 12. Habilidades en las relaciones interpersonales 13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  

Treball en equip     Relació interpersonal   

SISTÉMICAS  
14. Razonamiento crítico 15. Compromiso ético 16. Aprendizaje Autónomo 17. Adaptación a nuevas situacions 18. Creatividad 19. Liderazgo 20. Conocimiento de otras culturas y costumbres 21. Iniciativa y espíritu emprendedor 22. Motivación por la calidad 23. Sensibilidad hacia temas medioambientales  

Responsabilitat  Autonomia  Innovació    
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Taula 13  
En efecte es troben a faltar en el cicle formatiu les referències a les 
competències bàsiques del Consell Europeu.  
En especial totes aquelles que fan referència a la comunicació.  
 
Recordem-les: 
 

Competències bàsiques: 
Les vuit recomanades pel Parlament i el Consell Europeu (10.11.2005) com a “competències clau per a l'aprenentatge permanent”: 

1. Comunicació en la llengua materna;  2. Comunicació en llengües estrangeres; 3. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia;  4. Competència digital;  5. Aprendre a aprendre;  6. Competències interpersonals, interculturals i socials, i competència cívica;  7. Esperit d'empresa;  8. Expressió cultural.  
Taula 14  
Pensem que el motiu podria ser que aquestes es troben implícitament a tots els 
nivells formatius i per això s’han obviat. 
Però en contrast es pot veure que s’han explicitat en la proposta que es fa pels 
estudis del grau d’enginyeria informàtica segons es recull en el libro blanco. 
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2.3.5 Qualificacions i unitats de competència 
 En el currículum es presenta la següent relació entre les qualificacions 
professionals i les unitats de competència del Catàleg de qualificacions 
professionals de Catalunya (CQPC)16 incloses en el títol. 
 

QUALIFICACIONS  PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL 
Qualificació completa Denominació UC 

2152- Gestió de sistemes informàtics 

2048411 Administrar els dispositius maquinari del sistema.  
2048511 Instal·lar, configurar i administrar el programari de base i d’aplicació del sistema. 
2048611 Assegurar equips informàtics. 

2156-Administració de serveis d’Internet  

2049511 Instal·lar, configurar i administrar el programari per gestionar un entorn web.  
2049611 Instal·lar, configurar i administrar serveis de missatgeria electrònica.  
2049711 Instal·lar, configurar i administrar serveis de transferència d’arxius i multimèdia.  
2049011 Gestionar serveis en el sistema informàtic 

2079-Administració de bases de dades 

2022311 Configurar i explotar sistemes informàtics.  
2022411 Configurar i gestionar un sistema gestor de bases de dades.  
2022511 Configurar i gestionar la base de dades.  

2081-Administració i disseny de xarxes departamentals  

2022811. Dissenya la infraestructura de xarxa telemàtica  
2022911. Coordinar la implantació de la infraestructura de xarxa 
2023011. Administrar la infraestructura de xarxa telemàtica 

Qualificacions parcials 
 Denominació UC  

2154-Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologies WEB  
2049311 Implementar, verificar i documentar aplicacions web entorns internet, intranet i extranet.  

2153-Seguretat dels sistemes d’informació 

2048811. Detectar i respondre davant incidents de seguretat 
2048911. Implementar sistemes segurs d’accés i transmissió de dades 
2049011. Gestió de serveis en el sistema informàtic  

Taula 15  
                                            https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_cfp_dogc/gestioRepertoriQP.do?do=inici 



Josep Maria Capdevila Arasa TFG · Competències professionals · 2015-16 
 

      10/05/16 Pàgina 39 de 102    

2.3.6 Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya 
 
El Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya (CQPC) està elaborat 
per l’Institut Català de les Qualificacions Professionals17 (ICQP) 
L'Institut Català de les Qualificacions Professionals és l'òrgan tècnic que 
s'encarrega de definir i proposar, en l'àmbit de Catalunya, un sistema integrat 
de qualificacions i formació professional. 
Aquest sistema comprèn: 
  el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya, que satisfaci els requeriments 

de formació de les persones i les necessitats del món laboral, 
 el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional, 
 el Sistema de Reconeixement i Certificació de la competència professional. 

Les funcions de l’Institut són les següents: 
 1. Definir i actualitzar permanentment les qualificacions professionals en l'àmbit de Catalunya. 2. Identificar, sectorialment i per nivells de qualificació, les competències professionals en l'àmbit de Catalunya. 3. Definir i proposar un sistema integrat de qualificacions i formació professional. 4. Analitzar i proposar les convalidacions o correspondències entre la formació professional específica, la formació ocupacional, la formació contínua i l'experiència laboral. 5. Elaborar estudis sobre les característiques i l'evolució de les qualificacions professionals. 6. Impulsar la interrelació entre el sistema integrat de qualificacions i formació professional i l'àmbit de les relacions laborals. 7. Proposar l'experimentació de la formació associada a noves qualificacions i fer-ne el seguiment. 8. Donar suport al Consell Català de Formació Professional i al Servei d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de les seves funcions. 9. Mantenir les relacions amb altres instituts d'àmbit autonòmic, estatal i europeu. 10. Enfortir la relació entre les qualificacions acadèmiques i professionals  
 
De les funcions de l’institut es pot entendre la relació existent entre les 
competències professionals de les diferents professions amb el món laboral i la 
formació professional en tots els seus nivells educatius.  
Al final de cada etapa educativa s’expedeix un títol que acredita que l’alumne 
ha adquirit unes competències determinades. El catàleg representa l’esforç de 
definir la relació entre la formació impartida pels centres i agents educatius, 
l’experiència laboral i les competències que poden adquirir-se per ambdues 
vies.  
El catàleg permet acreditar des d’unitats de competència fins a titulacions 
completes que representen una suma de qualificacions.  
                                            
17 http://icqp.gencat.cat/ca 
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De la mateixa manera representa un gran avanç al permetre acreditar 
l’experiència laboral dels treballadors que vulguin complementar amb formació 
específica de cara a l’obtenció d’un títol acadèmic.   
Acredita't: Aquest procediment, és un conjunt d’actuacions dirigides a 
reconèixer, avaluar i acreditar les competències professionals adquirides 
mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació. 
 
A continuació es presenta un extracte del les fitxes de cada una de les 
qualificacions professionals incloses en el títol Administració de Sistemes 
Informàtics en Xarxa. 
A cada fitxa s’hi indica la família professional, la competència general i les 
unitats de competència relatives a aquesta competència. També és recullen els 
mòduls formatius que condueixen a l’adquisició de la competència. 
 Família professional: Informàtica i comunicacions 

Títol codi nivell 
Gestió de sistemes informàtics IC_2-152_3 3 

Competència general 
Configurar, administrar i mantenir un sistema informàtic a nivell de maquinari i programari, garantint la disponibilitat, òptim rendiment, funcionalitat i integritat dels serveis i recursos del sistema. 

Unitat de competència 
UC_2-0484-11_3 Administrar els dispositius maquinari del sistema. 
UC_2-0485-11_3 Instal·lar, configurar i administrar el programari de base i d'aplicació del sistema. 
UC_2-0486-11_3 Assegurar equips informàtics. 

Mòduls formatius 
MF_2-0484-1111_3 Administració del maquinari d'un sistema informàtic. 
MF_2-0485-1111_3 Administració del programari d'un sistema informàtic. 
MF_2-0486-1111_2 Seguretat en equips informàtics. 
 Família professional: Informàtica i comunicacions 

Títol codi nivell 
Administració de serveis d'internet IC_2-156_3 3 

Competència general 
Instal·lar, configurar, administrar i mantenir serveis comuns de provisió i intercanvi d'informació utilitzant els recursos de comunicacions que ofereix internet 

Unitat de competència 
UC_2-0495-11_ Instal·lar, configurar i administrar el programari per gestionar un entorn web. 
UC_2-0496-11_3 Instal·lar, configurar i administrar serveis de missatgeria electrònica. 
UC_2-0497-11_3 Instal·lar, configurar i administrar serveis de transferència d'arxius i multimèdia. 
UC_2-0490-11_3 Gestionar serveis en el sistema informàtic. 

Mòduls formatius 
MF_2-0490-1111_3 Gestió de serveis en el sistema informàtic. 
MF_2-0495-1111_3 Administració de serveis web. 
MF_2-0496-1111_3 Administració de serveis de missatgeria electrònica. 
MF_2-0497-1111_3 Administració de serveis de transferència d'arxius i continguts multimèdia. 
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 Família professional: Informàtica i comunicacions 
Títol codi nivell 

Administració de bases de dades IC_2-079_3 3 
Competència general 

Administrar un sistema de bases de dades, interpretant el seu disseny i estructura, i realitzant l’adaptació del model als requeriments del sistema gestor de bases de dades (SGBD), així com la configuració i administració del mateix a nivell físic i lògic, a fi d’assegurar la integritat, disponibilitat i confidencialitat de la informació emmagatzemada. 
Unitat de competència 

UC_2-0224-11_3 Configurar i gestionar un sistema gestor de bases de dades. 
UC_2-0223-11_3 Configurar i explotar sistemes informàtics. 
UC_2-0225-11_3 Configurar i gestionar la base de dades. 

Mòduls formatius 
MF_2-0223-1111_3 Sistemes operatius i aplicacions informàtiques. 
MF_2-0224-1111_3 Administració de sistemes gestors de bases de dades. 
MF_2-0225-1111_3 Gestió de bases de dades. 
  Família professional: Informàtica i comunicacions 

Títol codi nivell 
Administració i disseny de xarxes departamentals IC_2-081_3 3 

Competència general 
Dissenyar l'arquitectura de comunicacions d'un entorn de complexitat mitjana o baixa, supervisar la seva implantació seguint el projecte i administrar el sistema resultant, proporcionant l'assistència tècnica necessària. 

Unitat de competència 
UC_2-0228-11_3 Dissenyar la infraestructura de xarxa telemàtica. 
UC_2-0229-11_3 Coordinar la implantació de la infraestructura de xarxa telemàtica. 
UC_2-0230-11_3 Administrar la infraestructura de xarxa telemàtica. 

Mòduls formatius 
MF_2-0228-1111_3 Disseny de xarxes telemàtiques. 
MF_2-0229-1111_3 Gestió de la implantació de xarxes. 
MF_2-0230-1111_3 Administració de xarxes telemàtiques. 
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 Família professional: Informàtica i comunicacions 
Títol codi nivell 

Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web IC_2-154_3 3 
Competència general 

Desenvolupar documents i components software que constitueixin aplicacions informàtiques en entorns distribuïts utilitzant tecnologies web, partint d'un disseny tècnic ja elaborat a més de realitzar la verificació, documentació i implantació dels mateixos. 
Unitat de competència 

UC_2-0491-11_3 Desenvolupar elements software a l'entorn client. 
UC_2-0492-11_3 Desenvolupar elements software a l'entorn servidor. 
UC_2-0493-11_3 Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet. 

Mòduls formatius 
MF_2-0491-1111_3 Programació web a l'entorn client. 
MF_2-0492-1111_3 Programació web a l'entorn servidor. 
MF_2-0493-1111_3 Implantació d'aplicacions web en entorns d'internet, intranet i extranet. 
  Família professional: Informàtica i comunicacions 

Títol codi nivell 
Seguretat dels sistemes d'informació IC_1-958_3 3 

Competència general 
Garantir la seguretat dels accessos i usos de la informació registrada en equips informàtics així com del propi sistema protegint-se dels possibles atacs, identificant vulnerabilitats i aplicant sistemes de xifrat a les comunicacions que es realitzaran cap a l'exterior i a l'interior de la nostra organització. 

Unitat de competència 
UC_2-0486-11_3 Assegurar equips informàtics. 
UC_2-0487-11_3 Auditar xarxes de comunicació i sistemes informàtics. 
UC_2-0488-11_3 Detectar i respondre davant incidents de seguretat. 
UC_1-0489-11_3 Implementar sistemes segurs d'accés i transmissió de dades. 
UC_2-0490-11_3 Gestionar serveis en el sistema informàtic. 

Mòduls formatius 
MF_1-0489-1111_3 Sistemes segurs d'accés i transmissió de dades. 
MF_2-0486-1111_2 Seguretat en equips informàtics. 
MF_2-0487-1111_3 Suport a l'auditoria de seguretat dels sistemes d'informació 
MF_2-0488-1111_3 Gestió d'incidents de seguretat informàtica. 
MF_2-0490-1111_3 Gestió de serveis en el sistema informàtic. 
 
En aquest nivell de concreció es troben les unitats de competència que es 
pretén assolir amb els ensenyaments corresponents al títol. En aquesta relació 
s’hi indica també el mòdul formatiu en el qual estan incloses aquestes unitats 
de competència. 
 
Si es compara el títol d’aquests mòduls formatius amb el nom que reben els 
mòduls professionals del cicle, recollits en el currículum es poden observar 
algunes diferències.  



Josep Maria Capdevila Arasa TFG · Competències professionals · 2015-16 
 

      10/05/16 Pàgina 43 de 102    

En el desenvolupament de la programació d’un mòdul professional que es farà 
en el proper capítol del treball prendrem com a referència ambdós documents 
tant el currículum com les qualificacions del catàleg a les quals fa referència el 
mateix currículum. 
 
Ara és important destacar que cada una de les unitats de competència (UC) te 
una competència general associada en funció de la qual es desenvolupen. 
En aquest context s’ha de remarcar que el terme “competència general”  ho és 
respecte a la qualificació i no s’ha de confondre amb la classe definida a 
Tuning. 
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3. Expectatives 
 
Es vol contrastar la percepció que, els estudiants actuals dels cicles formatius 
d’informàtica, tenen de les competències professionals associades  al títol. 
Com a mètode per a obtenir aquesta percepció s’ha fet una enquesta. 
 3.1 Enquesta 
S’ha redactat una enquesta per tal d’obtenir una valoració quantitativa Per a 
elaborar el qüestionari s’han seguit les recomanacions del capítol 15. 
Questionaires. del llibre de Oates.18 
 
3.1.1 Elaboració de l’enquesta 
El qüestionari té una part inicial, tres blocs de preguntes i una part final. 
La part inicial és una introducció explicant el propòsit i facilitant el contacte per 
a qualsevol aclariment. En aquest apartat es remarca que la enquesta és 
anònima i no es recullen altres dades personals que no siguin l’edat i el sexe de 
la persona que respon. També es fa constar el fet que les dades es tractaran 
de forma agregada i no individual d’acord a la protecció de dades i als propòsits 
de l’enquesta. 
 
El primer bloc es refereix a les competències professionals del cicle que està 
cursant.  
El segon porta per títol “competències clau”. Aquestes preguntes  pretenen que 
l’estudiant doni la seva visió sobre com va milorant el nivell de les 
competències genèriques o transversals que com a tècnic. 
El tercer i últim bloc titulat “sortides professionals” està format per algunes 
preguntes de resposta oberta. Està enfocat a conèixer la percepció sobre la 
formació que està rebent davant les imminents sortides professionals.  
 
A l’enquesta es fa servir una escala likert en què es valora el grau d’acord o 
desacord respecte a una proposició. És una escala de cinc valors de 1 al 5. En 
el qüestionari s’hi indica aquesta escala:  1 gens d’acord i 5 completament 
d’acord.  
 
En el nostre qüestionari s’ha volgut donar la oportunitat de respondre lliurement 
alguns aspectes que no quedessin recollits en les diferents opcions 
presentades.  En la part final de l’enquesta s’han redactat algunes preguntes de 
resposta oberta.  
 
3.1.2 Realització de l’enquesta 
Per a la realització dels qüestionaris  es va escollir els Formularis de Google. 
(Google forms) Aquesta permet crear els qüestionaris a mida i pot ser 
contestada en línia.  
Es va fer un model inicial, es va revisar i es va fer una prova pilot.  Després 
d'aquesta prova es va validar i quedà com a definitiva.  
                                            
18 Oates, Briony J. (2006).  Researching information systems and computing . SAGE Publications Ltd. 
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3.2.1 Prova pilot 
Es va animar a un grup d’estudiants a participar en l’enquesta. Es va reproduir 
un escenari  com el que es trobarien la resta de candidats. 
La realització de la prova pilot té per objecte descobrir:  On es troben les dificultats a l’hora de respondre alguna pregunta. 

 Si hi ha preguntes ambigües o vagues. 
 Si es troben amb dificultats per seguir les instruccions o per respondre 

diferents tipus de preguntes. 
 Si les respostes tancades cobreixen totes les respostes desitjades. 
 Quant de temps es necessita per a respondre i si aquest és raonable. 

3.2.2 Recerca de centres educatius 
En primer lloc es va fer una recerca dels  centres educatius de Catalunya que 
imparteixen algun dels cicles contemplats.  La recerca es va fer al web del 
departament d’ensenyament de la Generalitat de  Catalunya19.   
El resultat de la cerca per als centres que imparteixen els cicles de la família 
Informàtica i comunicacions va ser del 61 centres. 
 

Nom del centre Municipi del centre Comarca del centre 
Institut Jaume Huguet Valls Alt Camp 
Institut Eugeni d'Ors Vilafranca del Penedès Alt Penedès 
Cet-Penedès Vilafranca del Penedès Alt Penedès 
Institut Joan Brudieu La Seu d'Urgell Alt Urgell 
Institut Lacetània Manresa Bages 
Diocesana Navàs Bages 
Institut Baix Camp Reus Baix Camp 
Aula Reus Baix Camp 
Institut de l'Ebre Tortosa Baix Ebre 
Institut Esteve Terradas i Illa Cornellà de Llobregat Baix Llobregat 
Institut Bernat el Ferrer Molins de Rei Baix Llobregat 
Institut El Calamot Gavà Baix Llobregat 
Institut Marianao Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat 
Institut Ribera Baixa II El Prat de Llobregat Baix Llobregat 
Cultural Badalona Barcelonès 
Institut La Pineda Badalona Barcelonès 
Sant Francesc Barcelona Barcelonès 
Virolai Barcelona Barcelonès 
La Salle Gràcia Barcelona Barcelonès 
El Clot Barcelona Barcelonès 
Molina Barcelona Barcelonès 
Institut Joan d'Àustria Barcelona Barcelonès 
Institut Jaume Balmes Barcelona Barcelonès 
Institut Ausiàs March Barcelona Barcelonès 

                                            
19 http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/mapaprogramacio/ 
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Nom del centre Municipi del centre Comarca del centre 
Institut Escola del Treball Barcelona Barcelonès 
Escola Professional Salesiana Barcelona Barcelonès 
Institut Mare de Déu de la Mercè Barcelona Barcelonès 
Xaloc L'Hospitalet de Llobregat Barcelonès 
Joan XXIII L'Hospitalet de Llobregat Barcelonès 
Institut Provençana L'Hospitalet de Llobregat Barcelonès 
Institut Puig Castellar Santa Coloma de Gramenet Barcelonès 
Bemen 3 Barcelona Barcelonès 
Centre d'Estudis Politècnics Barcelona Barcelonès 
Stucom Barcelona Barcelonès 
Institut La Guineueta Barcelona Barcelonès 
Monlau Barcelona Barcelonès 
Institut Manuel Vázquez Montalbán Sant Adrià de Besòs Barcelonès 
Roca Barcelona Barcelonès 
Institut Obert de Catalunya Barcelona Barcelonès 
Pau Casals L'Hospitalet de Llobregat Barcelonès 
Institut Joaquim Mir Vilanova i la Geltrú Garraf 
Institut Bosc de la Coma Olot Garrotxa 
Institut Montilivi Girona Gironès 
Institut Thos i Codina Mataró Maresme 
Institut Montsià Amposta Montsià 
La Salle Manlleu Manlleu Osona 
Institut Mollerussa Mollerussa Pla d'Urgell 
Institut Caparrella Lleida Segrià 
Institut Sa Palomera Blanes Selva 
Arrels II Solsona Solsonès 
La Salle Tarragona Tarragonès 
Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona Tarragonès 
Pureza de María Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 
Institut Nicolau Copèrnic Terrassa Vallès Occidental 
Jaume Viladoms Sabadell Vallès Occidental 
Institut de Badia del Vallès Badia del Vallès Vallès Occidental 
Institut L'Estatut Rubí Vallès Occidental 
Institut La Ferreria Montcada i Reixac Vallès Occidental 
Institut de Sabadell Sabadell Vallès Occidental 
EFPA Sabadell Vallès Occidental 
Institut Carles Vallbona Granollers Vallès Oriental 
Taller Ginebró Cardedeu Vallès Oriental 
Educem II Granollers Vallès Oriental 

Taula 16    
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3.2.3 Resposta 
   
Durant el període en que el qüestionari ha estat obert, fins el moment de tractar 
les dades, s’han rebut un total de 141 respostes distribuïdes entre 10 centres. 
Finalment s’han rebut un total de 146 respostes de 12 centres.   

 
 
 
Els centres que han contestat el qüestionari són, per ordre alfabètic: 
 
 

Centre educatiu Població 
IES Ausiàs March Barcelona 
IES Bernat El Ferrer Martorell 
IES MONTILIVI Girona 
IES SABADELL Sabadell 
IES Thos i Codina Mataró 
INS Mare de Deu de la Mercè Barcelona 
INS Sa Palomera Blanes 
INS Vidal i Barraquer Tarragona 
IOC Barcelona (seu) 
Salesians Sarrià Barcelona 
INS Provençana L’Hospitalet 

Taula 17 
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 Gràfic 1  
En el mapa es pot observar que la majoria de centres que han respost ha estat 
en l’àrea metropolitana de Barcelona. Que és on també hi ha la concentració de 
centres més gran. De la demarcació de Lleida no es té cap resposta, però en 
aquest cas només hi ha dos centres que puguin impartir els cicles. 
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3.1.3 Anàlisi dels resultats 
En primer lloc ens fixarem en el nombre de respostes que s’han rebut de cada 
cicle. D’entrada es compararà aquesta proporció amb la proporció real 
d’estudiants totals dels cicles. 
Resposta per cicles. No es disposa de dades del curs actual. Per fer una 
estimació més acurada ens referim a les dades disponibles en el departament 
d’ensenyament del curs anterior 2014-201520. Tenint en compte que els 
alumnes que estan cursant el segon el curs passat estaven a primer, 
l’aproximació és acceptable. A la taula següent es reflecteix el número 
d’estudiants de cada cicle a Catalunya el curs 2014-2015. A la mateixa també 
hi apareix la proporció dels estudiants que han contestat l’enquesta. 
 

Cicles família Informàtica Alumnes 2014-2015 % total alumnes enquesta % enquesta 
Administració de sistemes informàtics en xarxa 2.282 40% 56 40% 
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 1.861 32% 34 24% 
Desenvolupament d'aplicacions web 1.619 28% 51 36% 
 Total 5.762 100% 141 100% 

Taula 18 Es pot observar que el cicle que te més alumnat és ASIX amb un 40% de 
l’alumnat. En el nostre estudi les respostes provinents dels estudiants d’aquest 
cicle mantenen exactament aquesta proporció. No així amb els altres dos cicles 
en que sembla intercanviar-se la proporció.  Amb aquestes dades podem 
considerar que la proporció de la mostra que ha contestat és representativa de 
la distribució dels cicles en el mapa escolar a Catalunya.  

                                            
20 http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/ 
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 Curs 2014-2015 Enquesta 
Cicles Total Noies Nois %Noies % Nois Total Noies Nois %Noies %Nois 
Administració de sistemes informàtics en xarxa 2.282 188 2.094 8,2% 91,8% 56 9 47 16% 84% 
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 1.861 160 1.701 8,6% 91,4% 34 4 30 12% 88% 
Desenvolupament d'aplicacions web 1.619 163 1.456 10,1% 89,9% 51 2 49 4% 96% 
total 5762 511 5251 8,9% 91,1% 141 15 126 10,6% 89,4% 

Taula 19 Resposta per gènere. Una altra dada que es compara és la proporció de nois i 
noies que cursen aquestes especialitats tècniques. Partim de les dades del 
curs anterior, les noies representen entre un 9 i un 10% de l’alumnat d’aquests 
cicles. A l’enquesta aquesta proporció es manté en valors totals. La diferència 
es troba en la distribució per cicles on hi ha una diferència més notable entre 

els cicles DAM i DAW respecte als valors de l’alumnat a Catalunya. 
 

 Gràfic 4  
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Resposta per àmbit territorial. Pel que fa a la comarca d’origen dels centres 
s’ha fet una comparació entre la proporció que representen els centres per 
comarca i la que representa els centres que han respost. 
Podem destacar que les respostes més aproximades són aquelles que 
corresponen al Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat.  
 

Comarca del centre % Nombre de centres x comarca % Resposta centres x comarca 
Alt Camp 2% 0% 
Alt Penedès 3% 0% 
Alt Urgell 2% 0% 
Bages 3% 0% 
Baix Camp 3% 0% 
Baix Ebre 2% 0% 
Baix Llobregat 8% 10% 
Barcelonès 41% 40% 
Garraf 2% 0% 
Garrotxa 2% 0% 
Gironès 2% 10% 
Maresme 2% 10% 
Montsià 2% 0% 
Osona 2% 0% 
Pla d'Urgell 2% 0% 
Segrià 2% 0% 
Selva 2% 10% 
Solsonès 2% 0% 
Tarragonès 3% 10% 
Vallès Occidental 13% 10% 
Vallès Oriental 5% 0% 
Total general 100% 100% 

Taula 20  
Amb les consideracions que hem fet podem concloure que el conjunt 
d’estudiants que han contestat podrien ser representatius dels estudiants de 
Catalunya amb una distribució territorial similar a la població que cursa els 
cicles formatius. 
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Resposta per centres educatius. Com a dada interessant podem fixar-nos en 
quina ha estat la participació absoluta per centres. La participació més elevada 
ha estat la dels estudiants de l’Institut Obert de Catalunya, seguida pel centre 
on treballa l’autor del treball. No s’ha analitzat la proporció d’estudiants del cicle 
per cada centre en primer lloc perquè no disposem de dades de l’alumnat. 
Tanmateix no creiem que aquesta sigui una informació significativa.  
 

 
Resposta per edat. Una dada interessant a considerar és l’edat dels 
estudiants. Es remarca el fet que hi hagut una gran participació d’estudiants de 
l’IOC. En aquest estudis generalment hi ha una franja d’edat més elevada que 
no pas en els estudis presencials. Encara que el grup més nombrós 
d’estudiants de la mateixa edat es troba en els 21 anys per als nois i 28 per les 
noies. La edat mitjana però s’eleva a 28 anys en conjunt. 
El valor mig es situa en els 25 anys, això és, hi ha el mateix número de 
respostes per sobre que per sota d’aquesta edat. 
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Seguidament es podran veure les respostes obtingudes per cada una de les 
preguntes que s’han formulat. 
L’escala likert que s’ha fet servir és una escala subjectiva i com a tal hi ha un 
factor d’indefinició  que ja està contemplat en aquest estudi. Els cinc valors per 
a valorar van de l’ú, gens preparat fins al cinc, totalment preparat. La valoració 
dels graus intermedis depèn molt de la interpretació personal.  
Tanmateix no es busca tant els valors numèrics sinó detectar la tendència 
general de cada una de les respostes d’acord als objectius del TFG: 
3.1 Recollir opinió del alumnes d’aquest cicle relatives a les competències 
professionals. 
3.2 Comparar els resultats obtinguts respecte les competències genèriques i 
específiques. 
3.3 Extreure conclusions de la comparació entre les competències programades i les 
esperades pels estudiants.   
 
Essent conseqüents amb aquest enfocament recollirem cap a on apunten les 
valoracions.   
A la primera part s’han agrupat les competències específiques en quatre  o cinc 
preguntes. Per aquest motiu la primera part és diferent per cada cicle. Es 
demana si els estudiants es senten preparats per a realitzar un seguit de 
tasques professionals. Aquestes tasques representen les competències 
específiques que porten associades.  
 
3.3.1 Primera part: competències professionals administració de sistemes 
informàtics en xarxa 
1. Et sents preparat o preparada per configurar sistemes informàtics,  xarxes i 
comunicacions?  Per exemple, connectar els dispositius de maquinari, millorar el seu rendiment, 
dissenyar i configurar xarxes, comunicar equips, implementar solucions d’alta disponibilitat. 
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2. Et sents preparat o preparada per administrar els sistemes informàtics? Per exemple, 
administrar servidors, administrar serveis de xarxa, instal·lar aplicacions, implantar i gestionar bases de 
dades. 
 

 3. Et sents preparat o preparada per administrar i supervisar la seguretat dels 
sistemes? Per exemple, supervisar la seguretat física, assegurar el sistema i les dades contra fallades 
i atacs, administrar usuaris. 

  
4. Et sents preparat o preparada per fer el manteniment preventiu i correctiu 
dels sistemes informàtics? Per exemple, diagnosticar i corregir les avaries en els sistemes o 
planificar i realitzar el manteniment preventiu dels equips 

 Si considerem només els valors 4 i 5 i els entenem com a “molt preparat” i 
“completament preparat” les xifres parlen de entre 67%i 74% per les 
competències 1, 2 i 4.   
Aquestes competències es refereixen a la gestió dels sistemes informàtics, 
muntatge, configuració, administració, manteniment.  
La competència 3 es veu clarament la tendència que representa un 59% els 
que es consideren mig preparats (ni molt ni poc.) Aquesta competència fa 
referència a l’administració i supervisió de la seguretat dels sistemes. 
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Així doncs, els estudiants d’aquest cicle creuen que estan ben preparats per 
desenvolupar totes les activitats i tasques relacionades amb els sistemes 
informàtics però menys per la seguretat d’aquests sistemes. 
 
3.3.2 Primera part: competències professionals desenvolupament 
d'aplicacions web 
1. Et sents preparat o preparada per configurar i gestionar sistemes informàtics,  
servidors d’aplicacions i bases de dades? Per exemple: Configurar i explotar sistemes 
informàtics, gestionar servidors d’aplicacions, bases de dades 

  
 
2. Et sents preparat o preparada per desenvolupar aplicacions web integrant 
interfícies, components multimèdia i de programari, serveis i continguts? Per 
exemple: Desenvolupar i integrar aplicacions, continguts i interfícies, components multimèdia, components 
programari, serveis i continguts en aplicacions web, integrar serveis i continguts distribuïts en aplicacions 
web. 

  
3. Et sents preparat o preparada per administrar la seguretat dels sistemes, 
serveis i aplicacions? Per exemple: Aplicar tècniques i procediments de seguretat en sistemes, 
serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat. 

   



Josep Maria Capdevila Arasa TFG · Competències professionals · 2015-16 
 

      10/05/16 Pàgina 56 de 102    

4. Et sents preparat o preparada per fer el manteniment dels recursos i la 
documentació associada en funció del pla corresponent? Per exemple: Desplegar i 
distribuir aplicacions web, realitzar el manteniment dels recursos segons el pla de manteniment, elaborar i 
mantenir la documentació dels processos, completar plans de proves. 

 En aquest cicle les opinions estan més repartides. A la banda alta es situa la 
primera de les  preguntes, configuració i gestió de sistemes informàtics, 
seguida de la segona pregunta, desenvolupament d’aplicacions web. Prop del 
70% de les respostes es considera preparat per fer el manteniment dels 
recursos i la documentació associada. 
A la banda baixa tenim la tercera pregunta. De forma anàloga al primer cicle, 
aquesta competència es refereix a la seguretat dels sistemes i serveis.  
 
3.3.3 Primera part: competències professionals desenvolupament 
d'aplicacions multiplataforma 
 
1. Et sents preparat o preparada per desenvolupar aplicacions multiplataforma, 
implementar interfícies, formularis, informes, integrar continguts gràfics i 
components multimèdia? Per exemple: Desenvolupar aplicacions multiplataforma, implementar 
un sistema complet de formularis i informes, integrar continguts gràfics i components multimèdia, 
interfícies gràfiques d’usuari interactives. Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil i serveis en xarxa. 

  
2. Et sents preparat o preparada per desenvolupar jocs i aplicacions per 
l’entreteniment i educació, per a diferents dispositius mòbils? Per exemple: 
desenvolupament de jocs i aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i l’educació, per a telèfons, PDA i 
altres dispositius mòbils 
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3. Et sents preparat o preparada per gestionar bases de dades, entorns de 
desenvolupament, empaquetar i distribuir aplicacions? Per exemple: Empaquetar 
aplicacions per distribuir, desplegar i distribuir aplicacions en diferents àmbits d’implantació. Gestionar 
bases de dades, verificant la integritat, la consistència, la seguretat i l’accessibilitat de les dades. 

  
4. Et sents preparat o preparada per crear tutorials, manuals d’usuari, ajudes 
generals i documentació associada? Per exemple: Crear tutorials, manuals d’usuari, 
d’instal·lació, de configuració i d’administració, ajudes generals i sensibles al context 

  
5. Et sents preparat o preparada per implantar, gestionar i desenvolupar 
components en sistemes ERP-CPM? Per exemple: implantació de sistemes ERP-CRM, 
gestionar la informació emmagatzemada, desenvolupar components personalitzats. 
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En el cicle DAM l’aspecte on els estudiants clarament es senten més preparats, 
amb un 87% de les respostes, és en la 4a competència de creació de manuals, 
tutorials i documentació. En aquest costat també trobem la 3a on pràcticament 
no hi ha respostes negatives i les positives pugen fins al 70%. Es tracta de 
Gestió de bases de dades i distribució d’aplicacions.  
Pel contrari, manifesten estar menys preparats a la 5a en que un 43% es 
considera poc o gens preparat. Aquesta competència està relacionada amb la 
gestió de sistemes ERP-CPM. La segueix la 2a pregunta, desenvolupament de 
jocs i aplicacions mòbils. 
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3.3.4 Segona  part: Competències clau 
Les preguntes d’aquesta segona part  són les mateixes per als tres cicles. Les 
anomenades competències clau, que podem entendre com a transversals, 
estan formulades de forma diferent.  La redacció de les preguntes descriu 
sintèticament la competència a valorar.  
L’anàlisi dels resultats s’ha fet comparant les respostes dels tres cicles 
simultàniament.  El motiu és poder detectar les diferències entre un cicle i un 
altre o bé si les valoracions són similars. 
 
1. Creus que els estudis t'han preparat per crear i gestionar una petita empresa 
de forma autònoma? 
 

 
 

 
La nota dominant en aquesta 
competència es troba molt repartida 
en funció del cicle. En ASIX semblen 
estar més preparats per a una gestió 
autònoma que els de DAM. Entre els 
que fan DAW hi ha molta dispersió. 
En general, entre tots els cicles 
sembla que molts dels estudiants 
creuen estar mitjanament preparats 
per fer aquesta gestió autònoma d’una 

petita empresa.  
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2. Creus que els estudis han despertat en tu l’esperit innovador i a actualitzar-te 
als canvis tecnològics? 
 

  
 
La valoració majoritària és alta per a la 
competència relacionada amb l’esperit 
innovador i la preparació per 
actualitzar-se. Destacant aquesta 
proporció en el cicle de DAM. En 
particular els estudiants que senten 
més viu aquest esperit són els que 
cursen el cicle de desenvolupament 
d’aplicacions web. 
 Possiblement es deu a que la part 
creativa requereix estar en canvi 

continu i en aquest cicle hi ha una component important de creativitat.    
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3. Creus que els estudis t’han ensenyat com gestionar la teva carrera 
professional? (oportunitats d’ocupació, formació superior, formació 
complementària) 

  
 

Per cicles es pot observar que a DAW 
hi ha una tendència més gran que en 
els altres dos en la percepció d’una 
bona gestió de la carrera professional.  
 
Però en conjunt la meitat dels 
estudiants que han constestat estan 
molt d’acord o completament d’acord  
en que els han ensenyat a gestionar la 
seva carrera professional.  Una quarta 
part està poc o gens d’acord en haver 

rebut aquesta formació. 
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4. Creus que els estudis t’han encaminat per participar en la vida econòmica, 
social i cultural de forma responsable? 

 
 
 

En aquesta qüestió es denota força 
diferències entre els cicles. El cicle en 
que els estudiants es senten més 
integrats en la vida econòmica i social  
és el de ASIX i el que  menys és DAM. 
Els que cursen desenvolupament 
d’aplicacions web són els que 
presenten més dispersió en les 
respostes. 
Si s’observa la resposta en global, 
pràcticament la meitat ha contestat 

estar molt d’acord o completament d’acord en aquesta integració.  
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5. Creus que els estudis t’han preparat per relacionar-te com un o una 
professional amb caps, col·legues, clients, proveïdors en el teu entorn laboral?  
 

 
 
 

Aquesta competència ha estat 
valorada mitjanament d’acord en el 
cicle de desenvolupament 
d’aplicacions multiplataforma.  Els 
altres dos cicles la tendència ha estat 
lleugerament superior cap a la part 
positiva de la proposició. 
En el conjunt dels tres cicles veiem 
que la proporció més gran, dels 
participants, un terç, es troben en la 
posició intermèdia ni d’acord ni 

desacord. La resta presenta una tendència més gran a la part positiva de la 
valoració.   
Així doncs els estudiants consideren que estan adquirint un bon nivell 
competencial. 
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6. Creus que els estudis t’han ensenyat a treballar en equip i superar situacions 
laborals compromeses?  
 

 
 

El cicle que clarament desenvolupa 
millor la competència del treball en 
equip és la desenvolupament 
d’aplicacions web. Contrasta amb la 
valoració dels estudiants de 
desenvolupament d’aplicacions 
multiplataforma. En aquest cicle les 
respostes estan repartides de forma 
molt uniforme. En el cicle ASIX  
predomina la opció més neutra. 
No disposem d’elements per explicar 

aquesta diferència. Aquesta és una professió en la que treballar en equip és 
imprescindible. Aquesta és una de les capacitats clau en els tres cicles. 
La visió global ens indica que gairebé la meitat esta molt d’acord o 
completament d’acord en que se’ls ha ensenyat a treballar en equip i a superar 
situacions laborals compromeses. Aquesta darrera competència serà més difícil 
de treballar en una aula si es fa servir una metodologia  tradicional. En canvi es 
poden reproduir les relacions laborals, per exemple, si es fa servir el treball per 
projectes com a opció metodològica.   
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7. Creus que els estudis t’han format per prendre decisions encertades i 
resoldre problemes? 
 

  
 

Aquesta pregunta té en compte dues 
competències diferents encara que 
relacionades: resolució de problemes i 
presa de decisions. De nou trobem 
diferències notables entre cicles. A la 
banda alta es troba DAW, a la zona 
mitja hi ha ASIX i en la opció més 
repartida DAM. 
Si es consideren els resultats globals 
es veu una tendència clarament 
positiva. El 53%, la meitat, està molt 

d’acord i completament d’acord amb el fet que han après a prendre decisions encertades i  resoldre problemes. Només un 13% pensa que no ha estat prou 
format en aquestes competències.  
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3.3.5 Tercera part: Sortides professionals 
 
1. Valora de l'1 al 5 en quin grau els coneixements, habilitats i 
competències d’aquest cicle s'ajusten al que necessitaràs en el món 
professional. 

 En conjunt, la tendència és molt positiva.  Un 61% creu que el que està fent en 
el seu cicle s’ajusta molt al que els demanarà el món professional. Tan sols un 
10% considera que el que estan aprenent te a veure poc o gens amb el que 
necessita el mercat laboral. 
 
2. Trobes a faltar coneixements, habilitats o competències indispensables 
en el món professional que no es donen en el cicle? En cas afirmatiu digues 
quins serien. 
Hi ha 53 respostes afirmatives que troben a faltar continguts en el seu cicle. 
S’han agrupat per temes i el resultat ha estat el següent:  
 
Temaris més actualitzats relacionats món real. X X X X X X X X X X X 
Programació. Llenguatges demanda actual. X X X X X X X X X X  
Seguretat informàtica. X X X X X       
Enfocament pràctic professional. X X X X        
Frameworks. X X X X        
Relació amb clients. X X X         
Treball en equip.  Organització. X X X         
Gestió de projectes. X X X         
Servidors. X X X         
Entorns Microsoft, Windows. X X X         
Programació mòbil. X X          
MAC. X           
Desenvolupament web. X           
Anglès. X           
Trobar informació a internet de manera eficient . X           
Xarxes. X           
Reparació o instal·lació de hardware. X           
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En general la carència més nombrosa és la que fa referència al l’actualització 
dels temaris respecte a les demandes del món laboral i les empreses.  
La segona petició és que es faci un enfocament de les assignatures més 
pràctic i més professional.  
En tercer lloc hi ha diversos estudiants que demanen més continguts 
relacionats amb la seguretat informàtica.  
Hi ha un bon grup de demandes de treballar amb llenguatges de programació 
ben diversos difícil de classificar.  A continuació hi ha un recull de les 
demandes. 
GIT, .NET/C# , C/C++ , CSS + HMTL + PHP, Java, Sping , Hibernate , Struts, 
HMTL, Wordpress, Joomla, PestaShop, ruby, JavaScript, NodeJS, AngularJS. 
De manera similar als llenguatges de programació hi ha una gran dispersió de 
temes diversos. 
En tots els casos es posa en evidència la gran diversitat de necessitats que 
presenta el camp professional dels tècnics superiors en informàtica.   
 
3. Creus que no has pogut adquirir alguns dels coneixements, habilitats o 
competències que es donen en el cicle? En cas afirmatiu digues per quin motiu 
no has pogut. 
 
D’un total de 36 respostes afirmatives els motius principals han estat la dificultat 
de la matèria seguida per la manca de temps per a seguir un temari que es 
considera en alguns casos excessiu. 
Els altres motius són menys rellevants si es té en compte el nombre 
d’incidències. 
Dificultat matèria X X X X X X X X X 
Manca de temps X X X X X X X X  Temari inadequat o excessiu X X X X X     Excés de feina X X X       Metodologia X X        Manca preparació professorat X X        Manca formació de base X         Diversitat de llenguatges de programació X         Equipaments X          
 
 
4. Creus que has adquirit en canvi, altres coneixements, habilitats o 
competències que no són del cicle? En cas afirmatiu digues quins són. 
De les 44 respostes a aquesta qüestió, 17 han dit que no havien après res que 
no estigui relacionat amb el cicle.  Els que han contestat afirmativament han 
subratllat fonamentalment la organització personal i autonomia.  
També algunes aplicacions que no consten en els temaris però que han fet servir en les pràctiques en les empreses. 
És de destacar que consideren que han adquirit certes competències que no 
entren en el cicle com l’autonomia, el treball en equip, el  tracte amb l’usuari, 
aspectes laborals.  
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I tanmateix aquestes són competències transversals que estan contemplades 
en el currículum del cicle.  Aquest pot ser un indicador que els estudiants no 
sempre són conscients que s’estan formant en competències i que d’aquestes 
n’hi ha de tranversals o genèriques. 
 
Autonomia i gestió personal x x x x x x x x 
Aplicacions i programari específic x x x x x x x x 
Treball en equip x x       Mon laboral x x       Motivació, confiança x        Tracte amb usuari x          
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5. Valora de l'1 al 5 si creus que sortiràs preparat o preparada per a 
començar un grau universitari 

 Més de la meitat dels estudiants consideren que estan ben preparats per 
començar un grau universitari. 
Aquesta pregunta hauria de complementar-se amb les intencions dels mateixos 
estudiants al acabar el cicle. Per exemple: incorporació al treball, cursar un 
altre cicle, fer un grau universitari, canviar d’orientació professional. 
També seria molt enriquidor poder contrastar amb la opinió dels tècnics que 
han començat un grau en informàtica. Aquesta opinió permetria veure si la 
expectativa abans es correspon amb la opinió un cop ja han començat.  
De forma complementària, es podria afegir un altre punt de vista molt 
interessant si es preguntés la opinió que tenen un cop cursat el grau respecte a 
la que tenien abans. Potser els que no es sentien prou preparats no van arribar 
a començar o van abandonar. 
 
 
Per acabar.  Si ho vols, pots afegir un comentari aclaridor que creguis 
convenient. 
No hi ha hagut gaires comentaris lliures. En total han contestat 20 estudiants. 
Les aportacions remarcaven principalment les mancances. 
De totes les respostes, les més nombroses fan referència a la dificultat que 
troben els estudiants que cursen el cicle formatiu de forma no presencial. 
Alguns consideren que l’enfocament o la organització no és adequada.  
Alguns assenyalen que és un cicle molt pràctic.  
Finalment,  altres comentaris destaquen la seva pròpia manca de preparació en 
alguns aspectes de base. 
 

Dificultat de l’ensenyament no presencial x x x x 
Cicles mal enfocats o organitzats x x x  Cicle pràctic x x   Dificultat propis estudiants x    Dificultat encarar Universitat x    Materials no actualitzats x    Manca anglès x    Manquen matemàtiques x    Professorat no competent x     
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3.2 Entrevista 
3.2.1 Entrevista professorat 
En el transcurs del desenvolupament del present treball, va sorgir una idea que 
no estava contemplada en els objectius ni en l’abast inicial del treball. 
En particular, la idea és que seria enriquidor per al treball d’investigació 
conèixer la opinió dels docents per a obtenir una visió més completa de la 
realitat que s’està estudiant.  
En aquest cas es va considerar que es podria fer a partir d’una entrevista a una 
petita mostra de professors.   
3.2.2 Preparació de l’entrevista 
L’entrevista és del tipus estructurada. En aquest tipus d’entrevista es fan sevir 
les mateixes preguntes predeterminades per a tots els entrevistats. 
Són vuit preguntes, les quals incideixen el els mateixos aspectes que es 
preguntava als estudiants. En aquest cas es demana la reflexió sobre la 
presència de les competències en les tasques que fan els docents: la 
programació, el disseny de les activitats d’ensenyament aprenentatge, el 
desenvolupament de les classes, l’avaluació. L’altre aspecte en que es fa 
incidència és la preparació que reben els estudiants de cara a la seves sortides 
professionals i acadèmiques. 
3.2.3 Realització de l’entrevista 
Es van realitzar cinc entrevistes. Per qüestió organitzativa, es van fer de forma 
no presencial. L’entrevistat contestà pel seu compte i posteriorment va enviar 
les respostes.  Lògicament es perd la riquesa de matisos presents en la 
expressió directa i la interacció.  
Es va sacrificar aquesta riquesa per poder tenir més diversitat.  
Des del punt de vista del mètode d’investigació volia ser una entrevista 
estructurada.  
Analitzant posteriorment mètode utilitzat finalment podem concloure que en 
realitat es tracta d’una enquesta de tipus no-probabilística i el mostreig del tipus 
self-selection sampling.  
 
3.2.4 Resultats de l’entrevista 
Les respostes que han donat els entrevistats han estat variades però hi ha 
hagut unes quantes coincidències. Se n’ha tret el més destacat. Darrera de 
cada pregunta hi ha un resum de les diferents opinions.  
 
1. Creus que en el teu centre es tenen presents les competències quan es fa la 
programació dels mòduls? 
 
En general tots els centres tenen present que l’enfocament dels cicles està 
orientat a les competències. Sovint hi ha dificultats per “aterrar” en la 
programació. Generalment la orientació està marcada pels continguts en primer 
lloc i pels resultats d’aprenentatge després. En algun cas s’assenyala que no 
es distingeix prou bé entre competències i els criteris d’avaluació que apareixen 
en el currículum oficial. 
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2. Al desplegar el currículum, entre altres coses, dissenyem les activitats 
d’ensenyament aprenentatge. Quines dificultats trobes per poder desenvolupar 
activitats que considerin les competències associades? 
 
Aquest camp evoluciona tot molt ràpidament. Els llibres de text no solen estar 
actualitzats. Hi ha molts recursos amb els quals el professorat pot elaborar els 
materials de treball, però resulta molt laboriós dissenyar activitats noves cada 
any. 
Els recursos dels centres són els que hi ha i és amb aquests que s’ha de 
treballar.  
Una dificultat que es troba és a dissenyar activitats pràctiques que contemplin 
els conceptes més teòrics.  
El currículum va quedant desfasat en alguns temes.  
 
3. En el moment de l’avaluació es té en compte l’adquisició de les 
competències? De quina manera es fa? 
Donat que els resultats d’aprenentatge estan lligats a les competències, 
l’avaluació es fa a través dels criteris d’avaluació de cada resultat 
d’aprenentatge.   
Alguns plantegen múltiples activitats per assegurar que es treballen totes les 
competències.  
Altres plantegen un projecte professional en el que es posen en joc la majoria 
de competències associades.  
Finalment, en alguns casos es fan servir criteris d’avaluació específics per 
avaluar les competències transversals. Per exemple: puntualitat, metodologia, 
ordre, treball en equip, respecte a les persones. 
 
4. Els nostres alumnes fan pràctiques en empresa i després van al mercat 
laboral. Segons la teva experiència, surten amb el nivell suficient en les 
competències que demanen les empreses?  
 
Es remarca en primer lloc la gran diversitat que representen les empreses. Hi 
ha alguns casos, que són pocs, en que les empreses volen alumnes que ja 
sàpiguen tot el que necessiten i això no és possible.  
En general, però, els alumnes surten amb una base teòrica i pràctica força satisfactòria i així ho solen manifestar les empreses.  
 
Les competències més valorades pel món empresarial són, en primer lloc, la 
responsabilitat. Després les ganes d’aprendre, l’autonomia i  iniciativa, saber 
buscar la solució a un determinat problema.  
En moltes ocasions també es valora saber treballar en equip.  
 
La majoria de vegades manifesten que volen professionals que vulguin 
aprendre i assumeixen que ells mateixos els donaran la formació particular i de 
la manera de treballar característica de la seva empresa. 
 
 
5. No sempre podem fer que adquireixin el nivell desitjat en totes les 
competències professionals, personals o socials previstes. Quina és la causa? 
On es troben les principals dificultats?  
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No es pot dir que hi hagi una causa concreta. Però la primera dificultat que es 
remarca en tots els casos és que la base que porten els estudiants sol ser 
fluixa i va lligada a uns hàbits d’estudi pobres. 
A això s’hi afegeix un temari molt extens. Cada un dels temes és un camp 
sense límits.   
Es dediquen molts esforços a treballar aspectes bàsics i no s’arriba a 
aprofundir el que es voldria. 
 
6. Segons la teva opinió i experiència docent, els nostres alumnes perceben 
que s’estan formant com a professionals competents? O tenen una visió 
reduïda de la seva formació als efectes immediats? (Fer exercicis de 
programació, configurar un equip de l’aula, fer problemes, calcular paràmetres.)  
 
Hi ha diverses opinions.  
Per un costat hi ha qui opina que ni alumnes ni empreses tenen consciència de 
les competències.  
Però en general hi ha acord en que prenen consciència a partir del moment que 
comencen la formació en centres de treball.  
L’aprenentatge per projectes també és un mitjà molt valorat per posar els 
estudiants en la tessitura de desenvolupar les seves competències de manera 
integrada. 
 
També es troben amb diferents orígens i historials acadèmics. Els que 
provenen de batxillerat solen portar un patró d’estudi memorístic o de resoldre 
problemes.  Els manca, potser, la perspectiva que s’estan formant per al món 
laboral. 
En contrast, els que venen d’un altre cicle formatiu o venen del món laboral ja 
saben què els demanen les empreses. 
 
7. Creus que des de la docència es té la mateixa percepció sobre les 
competències professionals que necessita l’estudiant per incorporar-se al 
mercat laboral que des de les empreses? En què coincidim i en que no?  
 
En primer lloc es considera la gran importància del recorregut professional del professorat. Es veu necessari que els docents coneguin el món laboral des de 
dins. 
En general la opinió és que hi ha bona connexió entre el professorat i el món 
laboral perquè el coneixen.   
Els docents saben que les empreses volen gent amb ganes de treballar, que 
siguin autònoms, que siguin responsables i amb ganes d’aprendre.  
 
No coincideixen quan des de l’empresa es vol que dominin un programari o un 
S.O. o un sistema en particular.  
Des de la docència es creu que s’ha de formar un professional amb una base 
de partida clara però que sàpiga aprendre de forma habitual perquè és 
impossible ensenyar-ho tot i amb profunditat.   
 
8. Alguns del alumnes de cicles formatius continuen els estudis posteriors 
d’enginyeria. Segons la teva opinió i experiència docent, la preparació 
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competencial que reben els alumnes en el CF té el nivell desitjat per a 
començar els estudis universitaris? 
 
La majoria de docents pensa que la feina principal consisteix en formar bons 
tècnics per que s’incorporin amb garanties al mercat laboral. I en aquest 
aspecte creuen que surten ben preparats.  També s’evidencia que la formació 
professional no està enfocada a la continuïtat dels estudis, encara que l’itinerari 
ho contempli.  
 
Tots els professors reconeixen que la base que els estudiants tenen de les 
assignatures troncals és fluixa. Es destaca que la mancança principal es troba 
en matemàtiques i física.  Assignatures aquestes que no es veuen de forma 
explícita en els cicles formatius i que en canvi presenten dificultat en el primer 
curs del grau. 
 
Sovint els mateixos professors són els que recomanen als estudiants 
interessats què han de fer per preparar-se en assignatures instrumentals: 
matemàtiques, física, idiomes, comunicació i expressió oral i escrita.  
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4. Programació Mòdul 7 
 
En aquest capítol s’elaborarà la programació del mòdul professional 7, 
Planificació i administració de xarxes. del cicle formatiu. d’Administració de 
sistemes informàtics en la xarxa. 4.1 Context del sistema educatiu 
Abans de dissenyar la programació situarem els cicles formatius dintre del 
sistema educatiu. El quadre sinòptic següent mostra tots es possibles itineraris 
que permet el sistema educatiu a Catalunya des de l’ensenyament secundari 
obligatori ESO fins als màsters i doctorats.21 
 
 

 Il·lustració 1 
 
De totes les opcions possibles, hem seleccionat aquells que permeten cursar el 
cicle formatiu de grau superior. Fonamentalment hi ha dues vies. Des del 
batxillerat o bé des d’un cicle formatiu de grau mig complint els procediments 
d’admissió.  22 

 

 Il·lustració 2 

                                            
21 http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/estudis/destacats/documents/sistema_educatiu.pdf 
22 http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/a-cop-ull/propostes-itineraris/ 
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Dintre del sistema educatiu, la formació professional està definida en cicles 
formatius de grau mig i cicles formatius de grau superior. 
També existeixen els programes de promoció o inserció professional. 
El títol que s’obté al finalitzar un cicle formatiu de grau mig és el de tècnic. El 
que acaba un cicle formatiu de grau superior obté el títol de tècnic superior. 
 
En el web del departament d’ensenyament23 es poden consultar les diferents 
famílies professionals.  
 
Els diferents cicles de la família professional d’informàtica i comunicacions, 
estan dividits segons el nivell educatiu24.  
 
En el nivell inferior es troben el programes de formació i inserció. (CFFPB). 
Aquest és un cicle d’un curs de durada, destinat a aquells estudiants que no 
s’han graduat en educació secundària. Es un cicle professionalitzador de base 
que permet obrir un pas a la reinserció en el sistema educatiu. El títol del cicle és: CFFPB Informàtica i comunicacions. 
 
El segon nivell l’ocupen els cicles formatius de grau mig. Hi ha un cicle de grau 
mig:   CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes (CFPM IC10) 
 
En el nivell superior hi ha tres cicles que són:   CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa (CFPS ICA0)  CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (CFPS ICB0)  CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (CFPS ICC0)  
 
Recentment estan en procés d’implantació tres cicles especialitzats, d’aquests 
cicles no hi ha el real decreto (BOE) ni el decret (DOGC) que els dóna el 
caràcter oficial.   CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil 

professional informàtica aplicada a la logística (CFPS ICB1)  CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital (CFPS ICB2)  CFGS Desenvolupament d'aplicacions web, perfil professional 
bioinformàtica (CFPS ICC1) 

  

                                            
23 http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/ 
24 http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/infcomunicacions/ 
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4.2  Estructura modular dels cicles formatius. 
 
Els cicles formatius tenen una organització comú definida en el sistema 
educatiu a través de la LOE (Ley Orgánica de Educación).   
La organització dels cicles formatius segueix una estructura modular. Les 
assignatures, s’anomenen mòduls. Els mòduls estan formats per una o 
diverses unitats formatives. Cada unitat formativa està constituïda per un o més 
resultats d’aprenentatge. 
 
Per assolir els resultats d’aprenentatge es realitzaran unes activitats 
d’ensenyament aprenentatge. 
Sovint aquestes activitats s’agrupen tot seguint una lògica organitzativa de 
manera que formen un conjunt que s’anomena nucli formatiu. 

 
Definim, a continuació, els conceptes basics que apareixen en l’organització 
dels cicles. 
 
Unitats Formatives (UF) 
Cada una de les parts en què està dividit un mòdul. Cada unitat formatives té 
sentit per sí mateixa, es pot cursar de manera independent d’altres unitats. 
Cada unitat formativa pot acreditar  la seva qualificació. Es pot cursar en anys 
diferents. Fins i tot en centres diferents.  

Gràfic 7 
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En el programa Acredita’t, que permet reconèixer les competències adquirides 
per l’experiència laboral, la unitat formativa és la mínima unitat que es pot 
reconèixer oficialment.  
 
Nuclis formatius (NF) 
Els nuclis formatius són agrupacions d’activitats d’ensenyament i aprenentatge 
amb una lògica organitzativa sobre funcions, sobre processos de treball, sobre  
productes, sobre tècniques, sobre el procés tecnològic en general,…  
establertes en la unitat formativa. 
 
Resultats d’Aprenentatge (RA) 
El RA expressa la competència que ha d’adquirir l’alumnat, a través de 
l’aprenentatge per a poder desenvolupar funcions o processos i obtenir 
productes o resultats 
Cada RA descriu la capacitat que ha d’aconseguir l’alumnat, l’objecte de 
l’activitat i la situació d’aprenentatge. 
 
Continguts (C) 
Els Continguts són el conjunt de coneixements fonamentals que l’alumnat ha 
d’assimilar per assolir una determinada capacitat professional 
A cada RA li correspon un bloc de continguts que integra els continguts 
procedimentals (saber fer), els conceptuals (saber ) i els actitudinals (saber ser 
i saber estar) 
 
Activitats d’ensenyament-aprenentatge. (AEA) 
Entenem les activitats com el conjunt d’accions d’ensenyament i aprenentatge 
contextualitzades en funció de l’alumnat, els recursos i l’adaptació a l’entorn 
que es proposen per l’assoliment dels resultats d’aprenentatge establerts. 
 
Criteris d’Avaluació (CA) 
Els criteris d’avaluació indiquen les accions i els continguts de l’activitat o 
condicions que permeten valorar si s’ha aconseguit el resultat d’aprenentatge 
establert. 
Cada RA es concreta amb diversos criteris d’avaluació (CA). 
Els criteris d’avaluació es redacten en 3ª persona del present (verb) més objecte directe (continguts) 
 
Temporització. 
Els cicles formatius tenen una durada de 2000 hores. Aquestes es distribueixen 
en dos cursos escolars de la manera següent. 1650 hores en el centre escolar i 
350 en una empresa o centre de treball. Cada curs escolar dura 33 setmanes 
lectives a raó de 25 hores setmanals. 
En la programació es fa constar la distribució de cada unitat formativa al llarg 
del curs. 
 
Hores de lliure disposició. 
El currículum assigna per a cada mòdul les hores mínimes, però distribueix 
entre diversos mòduls una sèrie d’hores de lliure disposició.  
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En els mòduls que disposin d’hores de lliure disposició (HLLD), el centre haurà 
d’adjudicar-les segons el següents criteris: 
   distribuir-les entre una o més unitats formatives del mateix mòdul 

 incorporar-les en una nova unitat formativa del mateix mòdul (amb el 
resultat d’aprenentatge i continguts corresponents) que calgui  

 dissenyar un mòdul, com a projecte especial de centre 
En el document d’orientacions25 del departament d’ensenyament s’ofereixen 
diverses possibilitats: 
 
Per exemple, un mòdul que tingui quatre unitats formatives i 33 hores de lliure 
disposició. Es poden afegir aquestes hores a una UF. Totes les UF comencen i 
acaben en les mateixes dates i es cursen simultàniament. O bé es reparteixen 
aquestes hores entre totes les unitats formatives, o es distribueixen entre 
algunes unitats formatives i les altres conserven la seva durada.  

 
  

                                            
25 http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0001/0afb3245-d79f-4962-8c6b-eb92e50277e1/o_ICA0_adminsisteminforxarxes_V190613_provisional_per-promocions-2013-2015-i-posteriors.doc 
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També es poden desenvolupar les unitats formatives de manera seqüencial. 

 
Una altra opció que es planteja des del Departament d’Ensenyament és la de 
crear una unitat formativa nova. També es plantegen diferents alternatives per 
al desenvolupament de les UF, simultàniament o seqüencialment  i la nova UF. 
 

 
 
Desdoblaments 
En les cicles formatius es contempla el que s’anomena desdoblaments.  
Els desdoblaments permeten comptar amb la presencia d’un altre docent a 
l’aula per a desenvolupar les tasques que es considerin més adequades i així 
oferir una atenció més personalitzada. Aquest pot concretar-se en dividir el 
grup en dos subgrups, o atendre un petit grup per a reforçar temes específics, 
donar una part específica del temari.  
 
En qualsevol cas és l’equip docent que defineix la funció i estratègia del 
desdoblament i ho reflecteix en la programació: divisió del grup-classe en dues 
meitats, divisió de dos grups-classe en tres subgrups,… tot indicant hores per 
setmana o en global. 
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En el document d’orientacions hi ha definits els desdoblaments permesos en 
percentatge de les hores totals de la UF.  
 
En qualsevol cas la decisió d’aquesta organització és facultat de l’equip docent 
i haurà d’explicitar  els criteris que s’han seguit.26 
 
  

                                            
26 Guia programació.doc 
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4.3 Definició del currículum del cicle formatiu 
 
Seguidament es presenta el currículum del cicle formatiu de grau superior 
Administració de sistemes informàtics en xarxa. A partir del currículum 
oficial vigent a Catalunya es proposarà la programació d’un mòdul professional. 
 
El currículum està definit en el Decret 197/2013.27 A l’annex es presenta un 
extracte del contingut. La programació del cicles es farà en base a aquest 
currículum. Vegem-ne els trets principals. 
 
El primer apartat és la caracterització el cicle formatiu. 
 

1. Identificació del títol 
1.1 Denominació: administració de sistemes informàtics en xarxa 
1.2 Nivell: formació professional de grau superior 
1.3 Durada: 2.000 hores 
1.4 Família professional: informàtica i comunicacions 
1.5 Referent europeu: CINE-5b (Classificació internacional normalitzada de 
l’educació) 
 

 
El segon punt defineix a grans trets com es determina el perfil professional del 
tècnic titulat. Es pot veure que aquest perfil està determinat per les 
competències estan definides per al tècnic superior.  
 

2. Perfil professional 
El perfil professional del títol de tècnic o tècnica superior en administració de sistemes 
informàtics en xarxa queda determinat per la competència general, les competències 
professionals, personals i socials i les capacitats clau que s’han d’adquirir, i per la 
relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya 
incloses en el títol. 
 

 
El punt següent defineix la competència general del títol. Es una competència 
específica del titulat de tipus molt general que abasta el tècnic superior en 
administració de sistemes informàtics en xarxa. 
 

2.1 Competència general 
La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir 
sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del 
sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent. 
 

 

                                            
27http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0035/15cc64c8-86b9-4576-a924-665ce20c9021/DOGC_T_administracio_sistemes_informatics_xarxa.pdf 
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A continuació es presenten les anomenades capacitats clau. Aquest és el 
terme amb el qual es denomina  dins el currículum el que correspondria a les 
competències genèriques o transversals.  
 

2.3 Capacitats clau 
Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són 
transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les 
d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació 
interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes. 
 

 
Aquestes competències estan enunciades de forma molt genèrica. L’apartat 
següent és un llistat de les competències específiques i transversals agrupades 
sota el mateix epígraf.  
 

2.2 Competències professionals, personals i socials 
a. Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el programari, 

en condicions de qualitat per assegurar el funcionament del sistema. 
b. Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d’arxius 

entre d’altres) instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat. 
c. Administrar aplicacions instal·lant i configurant el programari, en condicions de 

qualitat per respondre a les necessitats de l’organització. 
d. Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el programari de 

gestió en condicions de qualitat, segons les característiques de l’explotació. 
e. Optimitzar el rendiment del sistema configurant els dispositius maquinari d’acord 

als requisits de funcionament. 
f. Avaluar el rendiment dels dispositius maquinari identificant possibilitats de 

millores segons les necessitats de funcionament. 
g. Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i 

seleccionant equips i elements. 
h. Integrar equips de comunicacions a infraestructures de xarxes telemàtiques, 

determinant la configuració per assegurar la seva connectivitat. 
i. Implementar solucions d’alta disponibilitat, analitzant les diferents opcions del 

mercat, per protegir i recuperar el sistema davant de situacions imprevistes. 
j. Supervisar la seguretat física segons especificacions del fabricant i el pla de 

seguretat per evitar interrupcions en la prestació de serveis del sistema. 
k. Assegurar el sistema i les dades segons les necessitats d’ús i les condicions de 

seguretat establertes per prevenir errors i atacs externs. 
l. Administrar usuaris d’acord a les especificacions d’explotació per garantir els 

accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema. 
m. Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctives per 

restablir la seva funcionalitat. 
n. Gestionar i/o realitzar el manteniment dels recursos de la seva àrea (programant i 

verificant el seu compliment), en funció de les càrregues de treball i el pla de 
manteniment. 
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Les darreres entrades de la llista són les competències transversals incloses en 
el títol. 
 

2.2 Competències professionals, personals i socials 
 

o. Efectuar consultes, dirigint-se a la persona adequada i saber respectar 
l’autonomia dels subordinats, informant quan sigui convenient. 

p. Mantenir l’esperit d’innovació i actualització en l’àmbit del seu treball per adaptar-
se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional. 

q. Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, intervenint en conflictes 
personals i laborals, contribuint a l’establiment d’un ambient de treball agradable i 
actuant a tota hora de forma sincera, respectuosa i tolerant. 

r. Resoldre problemes i prendre decisions individuals, seguint les normes i 
procediments establerts, definits dins de l’àmbit de la seva competència. 

s. Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, 
autoocupació i d’aprenentatge. 

t. Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural amb actitud 
crítica i responsable. 

u. Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de 
productes, de planificació de la producció i de comercialització. 
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4.4 Model de programació 
 
Per tal de dissenyar l’estructura de la programació s’ha fet una recerca de 
models que permetin ajustar-se a un esquema complet i a la vegada sigui 
operatiu. 
A la pàgina web del departament d’ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya es troben guies, orientacions i models per a fer  una programació28.  
En aquest apartat es disposa dels documents següents: Model Curricular, Guia 
programació.doc, Guia programació.ppt,  
Exemple de plantilla29. 
Per tenir una visió una mica més àmplia, s’ha fet una altra recerca a la xarxa on 
s'han buscat programacions de mòduls de diferents centres educatius. 
 
La proposta de la programació està basada en la plantilla exemple i els 
continguts segueixen la pauta del document guia-programació. En algun 
apartat s’han afegit elements que s’han considerat interessants.  
 4.5 Programació del mòdul professional MP07 
 
La programació del mòdul es desenvolupa en el document ICA0-M07. Aquest 
document serveix per a la planificació de l’assignatura i es conserva a 
disposició de la inspecció educativa. Seguidament es presentaran i comentaran 
els diferents apartats de la programació. El document de la programació 
s’inclou com annex a la memòria. 
 
4.5.1 Activitats d’ensenyament – aprenentatge. 
 
Cada nucli formatiu està format per diverses activitats d’ensenyament 
aprenentatge AEA.  
La primera AEA de cada nucli formatiu té caràcter previ per adquirir els 
coneixements necessaris per a desenvolupar les següents. Els conceptes i 
pràctiques que es proposen són iguals per a tots els alumnes. Com a criteri 
general aquesta activitat la farà cada alumne per separat. Al final d’aquesta part 
hi ha una prova d’avaluació individual.  
 
La segona AEA de cada nucli formatiu NF es porta a terme en petits equips de 
treball de 3 o 4 alumnes.  
La composició dels equips de treball es farà en funció dels alumnes del grup-
classe. 
Per a formar els grups es demanarà inicialment als alumnes les seves 
propostes. El professor responsable del mòdul, basant-se en les propostes dels 
alumnes i en el seu coneixement de l’alumnat, decidirà la composició final dels 
grups. Abans però, podrà proposar alternatives per tal de compensar possibles 
desequilibris entre grups. 
                                            
28 http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/modelcurricular/progavalua 
29http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0066/967ff03e-f59d-4035-87f9-3d7638861849/plantilla_exemple_programacio.doc 
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L’activitat consistirà en un problema complex en forma de projecte que s’haurà 
de resoldre entre tots els membres de l’equip de treball.  
En cada projecte hi intervindran els conceptes i procediments que s’hauran 
treballat prèviament en les activitats individuals i en NF anteriors però aquí es 
farà de forma integrada. 
  
Empresa simulada. 
Un projecte representa la petició, per part d’un client, d’una solució completa: 
disseny, implementació i documentació.  
Cada equip de treball es constituirà com una petita empresa de serveis 
informàtics que rep una comanda amb el contingut del projecte. Els grups de 
treball es mantindran al llarg del curs. Poden donar-se circumstàncies 
excepcionals en que convingui canviar els membres d’algun grup. Els 
professors aplicaran el criteri per adaptar-se a les circumstàncies que l’han 
propiciat. 
 
Els integrants de l’equip assumiran el rol que hauran convingut en el moment 
de començar l’activitat. Aquests rols són: un director de projecte, un gestor 
econòmic, un agent comercial i un secretari. 
Donat que al llarg del curs hi haurà diversos projectes amb fases diferents, 
cada component haurà de canviar de rol de forma rotativa a cada projecte. Al 
final tots els membres hauran d’haver passat, com a mínim, una vegada per 
cada rol.  
A més cada component haurà d’assumir altres tasques que en la reunió de 
planificació s’hauran assignat.  
Tasques habituals associades a les competències específiques són: 
  Dissenyar i determinar infraestructures de xarxes  Integrar equips de comunicacions amb infraestructures de xarxes  Cablejar i interconnectar equips   Instal·lar sistemes operatius de servidor   Instal·lar el programari de comunicacions  Configurar els equips   Administrar usuaris  Administrar el sistema  Diagnosticar avaries i mal funcionament de sistemes  Resoldre avaries i mal funcionament de sistemes  Fer el manteniment preventiu i correctiu 
 
Altres tasques habituals associades a les competències genèriques són: 
  Convocar i dirigir una reunió de treball amb membres del grup  Redactar acta de la reunió  Planificar desenvolupament de projectes  Assignar tasques i ajustar calendari de treball  Verificar compliment de terminis  Recerca d’informació de versions de maquinari i programari disponible  
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 Recerca de documentació de configuració d’equips i d’aplicacions.  Consultar al professor o a components d’altres equips de treball detalls relatius al problema a resoldre.  Comptabilitzar el temps dedicat a les tasques  Rebre el feedback de clients (professor) o col·laboradors (altres grups de 
treball) 

 
Aquest plantejament implica que els estudiants hagin de seguir les diferents 
fases de desenvolupament: Analitzar el problema, discutir les possibles 
solucions, determinar les tasques a realitzar, planificar la temporització, 
redactar la documentació associada al projecte, realitzar les tasques 
planificades, fer el seguiment de la planificació, provar  la solució 
implementada, presentar el resultat al client. 
 
Els projectes tindran uns requisits generals comuns a tots els equips de treball, 
però també uns de particulars. D’aquesta manera no hi haurà dos projectes 
iguals.  
En funció de l’evolució del treball el professor podrà introduir nous requisits 
afegits a un projecte concret.  
 
Una tasca que haurà d’acomplir cada equip de treball és portar al dia un 
document compartit, disponible de forma permanent pel professor. Aquest 
document serà un full de càlcul que cada grup elaborarà amb els elements que 
s’especificaran a l’inici de cada nucli formatiu. 
En aquest document hi constaran les tasques que cada component hagi 
realitzat cada dia.  
El document haurà d’actualitzar-se diàriament i servirà per valorar el cost 
temporal de les tasques realitzades. També permetrà fer un seguiment de la 
planificació.  
Coordinació. 
El tercer projecte consisteix en unir els diferents escenaris creats en la UF 
anterior. Per tant, serà necessari que els diversos grups estiguin ben coordinats 
entre ells. Per portar a terme aquesta coordinació s’hauran de fer servir els 
canals habituals de comunicació entre empreses: correu electrònic o altres 
mitjans disponibles autoritzats.  
La interacció necessàriament es farà a través de les persones que assumeixen 
el rol corresponent dins l’empresa. Totes les decisions i acords que s’hagin pres entre grups s’haurà de consignar en un registre. Aquests registres 
formaran part de la documentació que cal presentar per a l’avaluació 
competencial. 
 
Itinerari a seguir en els projectes. 
En l’apartat anterior s’explica que, després d’haver treballat els conceptes base, 
el pas següent es la realització grupal d’un projecte.  
 
Està previst seguir un itinerari progressiu. La progressió ve determinada per les 
unitats formatives.  Es començarà fent un pre-projecte, en què es prepararà 
l’entorn sobre el qual s’implementaran els tres projectes posteriors. 
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Presentació del projecte 
En acabar el període assignat hi haurà un dia en que cada grup farà una 
presentació del seu projecte. Es farà en presència dels altres grups. Al final de 
la presentació els altres grups podran fer una intervenció demanant alguna 
explicació que cregui oportuna. La presentació serà el moment en que 
s’avaluarà al grup. 
Sistemes operatius 
En tots els projectes es treballarà tant amb sistemes Windows com amb Linux 
de tal manera que els dos sistemes podran funcionar conjuntament.  
Aula virtual: Moodle 
Es farà servir la plataforma Moodle com a aula virtual. En aquesta aula es 
trobaran els recursos.   Calendari del curs i fites  Documentació en format informàtic  Enllaços al webs de referència  Activitats d’avaluació. Enunciats, bústia de lliurament d’activitats, 

qüestionaris en línia. 
 
4.5.2. Avaluació i qualificació del mòdul professional 
Criteris d'avaluació  
 
Per avaluar els diferents aspectes del mòdul es disposa dels instruments 
d’avaluació.  
Els instruments d’avaluació permeten valorar el nivell d’assoliment del resultat 
d’aprenentatge al que fa referència. Els instruments d’avaluació són: 
 
PV: Prova validació.  
L’avaluació es farà a partir d’un treball que es fa de forma individual. En el 
treball s’han d’exposar conceptes, resultats, conclusions o problemes 
relacionats amb els exercicis teòrics i pràctics que ha desenvolupat prèviament.  
 
PP: Prova pràctica.   
L’estudiant haurà de resoldre un problema pràctic plantejat prèviament.   
L’avaluació es farà amb l’ajut d’una graella de verificació o rúbrica.  
De forma general el professor la realitzarà amb l’alumne davant la practica en 
funcionament. 
 
AC: Avaluació competencial.  
L’estudiant farà una activitat d’aplicació amb una finalitat específica. Aquesta 
activitat consistirà en la resolució d’un problema complex o desenvolupament 
d’un projecte.  
 
En acabar presentarà com ha desenvolupat el problema: plantejament del 
problema i de la solució proposada, alternatives possibles, solució finalment 
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implementada, resultats i conclusions. En aquest tipus d’avaluació es valorarà 
tant el resultat obtingut com el procés seguit. 
La valoració es farà a partir d’una rúbrica. 
Es valoraran especialment les competències tranversals que es puguin aplicar 
en aquesta activitat.  
Hi haurà un apartat d’autoavaluació en que l’estudiant farà la seva pròpia 
valoració de l’activitat. 
 
Presentació i avaluació dels projectes. 
Un dels aspectes que s’avaluen en les activitats d’avaluació competencial és la 
presentació del projecte.  
La presentació del resultat de cada projecte estarà planificat en el calendari del 
curs. 
En aquesta presentació es lliurarà la documentació generada la qual es 
projectarà en pantalla mentre es faci l’avaluació. 
 
En la presentació, a part del compliment dels requisits del projecte, es 
valoraran els altres aspectes competencials.  
Hi haurà una graella d’avaluació amb la rúbrica dels elements que es 
comprovaran. 
Aquesta rúbrica estarà disponible des de l’inici juntament amb tota la 
documentació relativa al projecte.  
 
Co-avaluació. 
Tots els equips de treball presenciaran l’avaluació dels altres grups i faran la 
seva valoració.  
En la UF3 estaran implicats tots els grups en el mateix projecte de manera que 
serà necessari que cada equip tingui a punt la seva part.  La valoració dels 
altres grups formarà part de l’avaluació grupal. 
Autoavaluació. 
El treball d’avaluació competencial inclourà un apartat d’autoavaluació en que 
cada grup haurà de valorar  les competències tranversals de cada un dels 
participants.  
 
Recuperació 
Donat el caràcter acumulatiu dels conceptes i procediments, un alumne podrà 
recuperar durant el curs una UF si en completar la següent UF demostra que 
ha acomplert el resultat d’aprenentatge corresponent.  
Així doncs quan es faci l’avaluació d’una UF es valoraran de nou els criteris 
d’avaluació per comprovar si s’han assolit els resultats d’aprenentatge de la UF 
anterior. 
 
Els alumnes que, en acabar el curs, tinguin alguna UF suspesa, podran 
presentar-se a la 2a convocatòria durant el mes de Juny. En aquesta 
convocatòria podran fer algunes activitats de recuperació per tal d’assolir el 
nivell esperat. 
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Per tal de poder adquirir els continguts, habilitats o actituds no assolits durant el 
període de recuperació, disposarà aproximadament d’un 20% de la durada de 
la unitat formativa  per realitzar noves activitats d’aprenentatge. Al final d’aquest 
període s’avaluarà el nivell assolit de la mateixa forma . 
 
Cada una de les unitats formatives pendents es pot recuperar per separat. 
Quan sigui possible s’aplicarà el criteri de recuperació que considera el caràcter 
acumulatiu de les UFs.  
 
Criteris de qualificació  
 
La qualificació del mòdul  s’obtindrà d’aplicar la mitjana ponderada de les 
qualificacions de cada una de les unitats formatives  (UF) segons la fórmula 
corresponent. Per exemple en el mòdul desenvolupat serà: 
  QMP = 0,3 • QUF01 + 0,3 • QUF02 + 0,4 • QUF03  
 
 
La qualificació de cada unitat formativa (UF) vindrà determinada d’aplicar les 
ponderacions corresponents a les qualificacions de cada un dels resultats 
d’aprenentatge (RA) que conformen la unitat formativa.  
 
 

QUF1 = 0,4 · QRA1 + 0,6 · QRA2   
QUF2 = 0,5 · QRA1 + 0,5 · QRA2   

QUF3 = 0,4 · QRA1 + 0,3 · QRA2 + 0,3 · QRA3  
 
La qualificació de cada resultat d’aprenentatge es farà a partir de les 
qualificacions obtingudes en els diferents instruments d’avaluació. Les 
ponderacions de cada instrument d’avaluació. Per exemple.  
 

UF1:  introducció a les xarxes 
Qualificació 

dels RA PE1 PP1 AC1 PE2 PP2 AC2 PE3 PP3 AC3 
RA1: 20% 20% 60%       
RA2:   50%  50%     

Instruments d’avaluació: 
PV: Prova validació 
PP: Prova pràctica 
AC: Activitats d’avaluació competencial  
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Per cada instrument d’avaluació, PV, PP o AC  es definiran els diferents criteris 
d’avaluació i la seva ponderació sobre el resultat d’aprenentatge al qual fa 
referència.  
 
Per qualificar els diferents criteris d’avaluació es farà servir una escala 
qualitativa. 
Aquesta escala disposarà de les següents valoracions. 
 

A Excel·lent. Ha assolit el criteri molt bé amb diferència. 
B Bé. Ha assolit el criteri de forma satisfactòria.  
C Aprovat. Ha assolit el criteri amb suficiència 
D Suspès. No ha assolit el criteri 
E No avaluat. No ha fet el treball o no hi ha evidències per avaluar. 

 
Per poder fer els càlculs de qualificació posteriors a efectes de càlcul de la nota 
s’estableix l’equivalència següent:  

A 10 
B 8 
C 5 
D 3 
E 1 
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 5. Conclusions 
 

La formació en competències és un fet que està present en tots els nivells 
educatius. Des de l’ensenyament infantil fins als estudis universitaris. 
Aquest paradigma ha de guiar l’ensenyament per a un món en constant i ràpida 
evolució. 
En la formació professional i en una especialitat com és la informàtica pren tot 
el sentit. Quan es pensa en un professional, en un tècnic, es pensa en una 
persona competent, que conegui l’ofici, que sàpiga fer la seva feina i la faci bé, 
que sigui franca i doni raó del que fa. 
 
Definició de competències. El primer objectiu d’aquest treball tracta de definir 
les competències professionals del tècnic superior en informàtica.  
De la comparació entre les competències genèriques del graduat en enginyeria 
informàtica amb les del tècnic superior, s’observa certa correspondència.  
 
És de destacar, en els cicles formatius, l’absència d’algunes competències que 
sí es troben en el libro blanco. En efecte es troben a faltar en el cicle formatiu 
les referències a les competències bàsiques del Consell Europeu. En especial 
totes aquelles que fan referència a la comunicació. 
 
Avaluació de les competències dels titulats. L’experiència que tenen els 
estudiants actuals queda reflectida en les respostes al qüestionari. L’objecte de 
l’enquesta és descobrir les tendències i si la realitat va ben encaminada amb el 
que es pretén. 
Competències específiques. 
El nivell més alt d’assoliment han estat per les competències principals de cada 
cicle, aquelles que el defineixen.  Els resultats obtinguts en els tres cicles són 
força positius.  
 
Els continguts relacionats amb la seguretat són els pitjor valorats.  Els sistemes 
ERP-CPM també destaquen com els de menor nivell d’assoliment en un cicle. 
 
Competències genèriques o transversals.  
Les valoracions en conjunt han estat altes, el qual significa que els estudiants 
reconeixen que amb la seva formació estan rebent alguna cosa més que 
conceptes. 
 
Les competències més ben valorades han estat les que fan referència a 
l’esperit innovador, a l’actualització constant de les pròpies competències i 
també la presa de decisions i la resolució de problemes. 
 
Els resultats de l’enquesta corroboren que s’estan formant per a solucionar 
problemes, i per això és imprescindible un esperit de posar-se al dia 
contínuament.  
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Els estudis han de formar els futurs professionals per a la relació amb l’entorn 
social; tant de cara a dins de l’empresa, com de cara enfora amb els clients i 
usuaris.  Si ens basem en les respostes podem concloure que els centres 
educatius estan complint la seva tasca en aquesta línia.  
 
Un fet que crida l’atenció és que el darrer lloc l’ocupi la gestió autònoma d’una 
petita empresa. En els cicles es treballa la emprenedoria. A tots els cicles s’imparteix el mòdul anomenat Empresa i iniciativa emprenedora.   
A la vista dels resultats, però,  la incidència no és percebuda de la mateixa 
manera. Ja que la proporció dels que veuen que ho estan assolint és 
pràcticament igual que els que pensen just el contrari.   
 
En aquest estudi no tenim elements que ens permetin establir una relació entre 
la situació econòmica i social dels temps actuals amb la motivació dels 
estudiants per emprendre.  Aquest podria ser l’objecte d’un altre estudi 
complementari. 
 

Competència genèrica Valoració enquesta 
Innovació La millor valoració. 
Resolució de problemes La segona millor valorada. 
Organització del treball Mitjanament valorada. 
Responsabilitat Mitjanament valorada. 
Relació interpersonal Mitjanament valorada. 
Treball en equip Mitjanament valorada. 
Autonomia  La pitjor valoració. 

 
 
Expectatives dels estudiants 
La tercera part de l’enquesta està enfocada a revelar les expectatives que 
tenen els estudiants davant la seva incorporació al mercat laboral. 
En general els estudiants tenen consciència que estan ben preparats per 
accedir al mercat laboral i desenvolupar una feina amb competència. En aquest 
punt coincideixen estudiants i docents. 
 
Pel que fa la preparació per començar uns estudis de nivell universitaris, 
l’opinió majoritària és que estan prou preparats per encarar-ho amb èxit.   
En el capítol en què s’analitzaven les competències dels graduats universitaris 
s’ha posat de relleu la diferència respecte als tècnics superiors.   
 
En els requisits per al grau universitari es troben algunes competències 
bàsiques que no es contemplen en el cicle, sobretot aquelles que incideixen en 
la comunicació, expressió oral i escrita, en diferents idiomes. Algunes matèries 
troncals del grau com pot ser les matemàtiques, pràcticament només es 
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treballen de forma implícita dintre d’algun dels mòduls, però mai com a matèria 
per ella mateixa. D’altres com la física no formen part del currículum.  
Aquesta interpretació no es pot extreure del que han manifestat els estudiants 
en  l’enquesta.  En canvi sí que és una opinió comú del professorat que ha 
sigut entrevistat. 
 
La resta de preguntes pretenen copsar la visió dels estudiants sobre les 
competències que no han arribat a assolir el nivell desitjat. Bé perquè no estan 
incloses en el cicle, o bé per altres motius. En les respostes es denota que en 
bona mesura les dificultats es troben a nivell personal. A voltes per manca de 
temps de dedicació, altres per manca de preparació o de base prèvia. 
L’extensió del temari és una altra de les dificultats que manifesten.    
 
El punt de vista de la docència. 
El professorat que ha participat en aquest estudi pensa que els alumnes surten 
ben preparats per incorporar-se al món laboral i desenvolupar les tasques com 
a tècnics competents. 
 
En els centres que imparteixen aquests cicles es té plena consciència de 
l’ensenyament orientat a les competències. Sovint les dificultats sorgeixen 
degut a què cal actualitzar-se contínuament. Requereix elaborar els materials 
cada curs, dissenyar múltiples activitats i que aquestes tinguin una aplicació 
pràctica immediata.  
 
Altres dificultats que manifesten els docents provenen del propi alumnat quan li 
manca motivació o arriben amb una base insuficient.  
 
Des de l’escola professional se sap molt bé el què demanen les empreses amb 
les quals s’està en contacte permanent. 
 
Les empreses volen tècnics responsables i disposats a aprendre. Com diuen 
sovint, volen gent amb “actitud”, amb iniciativa i autonomia, que dominin la 
professió, que en sàpiguen i que sàpiguen “estar”. Volen joves polivalents 
capaços d’adaptar-se sense dificultats a un camp professional en constant 
evolució.  
Els docents pensen que a la FP sempre s’ha tingut molt present que formació 
havia de ser aplicable immediatament. Que l’alumne no sols ha de saber coses, 
sinó també saber fer coses i saber estar.  
 
Tant els professors com els estudiants tenen molt present que en aquest camp 
professional, la informàtica, és imprescindible tenir una actitud d’actualització 
contínua.   
La experiència d’uns i altres demostra que per treballar en aquest camp cal una 
gran capacitat per a resoldre problemes.  
Finalment, a través del mètode de recerca utilitzat, s’arriba a la conclusió que hi 
ha una notable coincidència entre allò que els futurs tècnics esperen del cicle i 
el que estableix el currículum. 
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Programació acadèmica del mòdul 7. 
Hem definit el sistema educatiu i s’ha posat  en context les competències 
professionals en els cicles formatius. 
A partir del currículum oficial del cicle d’administració de sistemes informàtics 
en xarxa, s’ha elaborat la programació del mòdul professional 7.  
 
Basant-nos en aquesta programació, també s’ha dissenyat una activitat 
d’ensenyament aprenentatge on es posen en funcionament les diferents 
competències, tant  les genèriques com les específiques. 
 
Per completar aquesta part pràctica també s’han especificat els instruments 
d’avaluació que han de permetre avaluar el nivell competencial dels tècnics a 
mida que van avançant en el cicle.   
 
D’aquest exercici es desprèn que portar a terme l’ensenyament competencial 
suposa renovar completament la manera de fer la docència.  
Començant pels objectius, seguint pels mètodes d’ensenyament aprenentatge i 
acabant pels mètodes d’avaluació, tot ha de reinterpretar-se per tal que els 
futurs tècnics millorin el seu nivell competencial i pugui verificar-se el procés.  
 
Consecució dels objectius. 
A la vista dels resultats obtinguts, creiem que els objectius proposats a l’inici 
d’aquest treball s’han assolit satisfactòriament.   
 
S’ha definit el concepte de les competències professionals en el sistema 
educatiu vigent.  
S’ha conegut, des de dins, l’estat de les competències a l’ensenyament 
professional de la mà d’estudiants i professors.  
Finalment amb la perspectiva hem realitzat la programació del mòdul amb un 
enfocament competencial.  
 
Seguiment de la planificació. 
Si es contempla el desenvolupament de la planificació es pot considerar que ha 
estat bastant realista.  
 De tots els riscos contemplats, el primer factor, el temps, és el que ha afectat 
directament. En l’anàlisi de riscos es va considerar uns marges de temps per 
arribar dintre termini a la data dels diferents lliuraments. S’ha complert en tots 
els lliuraments. 
 
Tanmateix al final podem veure que la previsió no s’ha complert del tot. 
Les tasques que no s’han acabat dins del termini són la presentació virtual i 
l’autoavaluació. 
 
Pel que fa a la presentació estava previst començar amb molt de temps i no ha 
estat així. Bona part de la presentació podria haver començat en el moment 
que estava previst i deixar només la part final. 
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El factor que ha distorsionat més la temporització ha estat el temps dedicat a 
l’aplicació de millores en lliuraments anteriors. Aquest és un factor que no es va 
tenir en compte en la planificació i ha incidit directament. 
 
Pel que fa a la memòria, la planificació contemplava anar avançant en la 
redacció progressiva, fet que no s’ha acomplert. Al final, el temps dedicat a 
acabar la memòria ha estat més llarg del previst. Per últim un assumpte de 
caire personal i familiar ha estat un altre factor de retard afegit en les tasques 
finals. 
 
Els retards no han estat, doncs, per una planificació incorrecta, sinó per no 
haver fet el seguiment fidel del que estava planificat. Per altra banda no es va 
comptar amb el temps necessari per fer millores.  
 
 
Propostes de futur. 
 
En aquest treball s’ha pres contacte amb la situació dels cicles formatius de 
grau superior respecte a les competències professionals. 
S’ha confrontat el que diu el currículum amb els alumnes i professors. 
 
Seria enriquidor completar aquest estudi demanant altres agents que 
intervenen en el procés. Per començar demanar a algunes de les empreses 
que acullen els estudiants en pràctiques i també les empreses que contracten 
els titulats. 
 
En segon lloc es podria fer una altra enquesta als estudiants del grau 
d’enginyeria informàtica provinents dels cicles formatius per contrastar la seva 
percepció respecte a les expectatives dels estudiants de cicles. 
 
Un altre agent que podria completar la visió del treball seria demanar el punt de 
vista de les autoritats educatives. 
 
Però sens dubte la millor proposta és la de posar en pràctica la programació i al 
final fer una avaluació de tot el procés complet.  
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 6. Glossari 
 
CFGS: Cicles formatius de grau superior 
 
ASIX: Administració de sistemes informàtics en xarxa 
 
DAM: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 
 
DAW: Desenvolupament d'aplicacions web 
 
Unitats Formatives (UF) 
Cada una de les parts en que està dividit un mòdul.  Cada unitat formatives té 
sentit per sí mateixa, es pot cursar de manera independent d’altres unitats. 
Cada unitat formativa pot acreditar  la seva qualificació. Es pot cursar en anys 
diferents. Fins i tot en centres diferents.  
En el programa Acredita’t, que permet reconèixer les competències adquirides 
per l’experiència laboral, la unitat formativa és la mínima unitat que es pot 
reconèixer oficialment.  
 
Nuclis formatius (NF) 
Els nuclis formatius són agrupacions d’activitats d’ensenyament i aprenentatge 
amb una lògica organitzativa sobre funcions, sobre processos de treball, sobre  
productes, sobre tècniques, sobre el procés tecnològic en general, establertes 
en la unitat formativa. 
 
Resultats d’Aprenentatge (RA) 
El RA expressa la competència que ha d’adquirir l’alumnat, a través de 
l’aprenentatge per a poder desenvolupar funcions o processos i obtenir 
productes o resultats 
Cada RA descriu la capacitat que ha d’aconseguir l’alumnat, l’objecte de 
l’activitat i la situació d’aprenentatge. 
 
Continguts (C) 
Els Continguts són el conjunt de coneixements fonamentals que l’alumnat ha 
d’assimilar per assolir una determinada capacitat professional 
A cada RA li correspon un bloc de continguts que integra els continguts 
procedimentals (saber fer), els conceptuals (saber ) i els actitudinals (saber ser 
i saber estar) 
 
Activitats d’ensenyament-aprenentatge. (AEA) 
Entenem les activitats com el conjunt d’accions d’ensenyament i aprenentatge 
contextualitzades en funció de l’alumnat, els recursos i l’adaptació a l’entorn 
que es proposen per l’assoliment dels resultats d’aprenentatge establerts. 
 
Criteris d’Avaluació (CA) 
Els criteris d’avaluació indiquen les accions i els continguts de l’activitat o 
condicions que permeten valorar si s’ha aconseguit el resultat d’aprenentatge 
establert. 
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Cada RA es concreta amb diversos criteris d’avaluació (CA). 
Els criteris d’avaluació es redacten en 3ª persona del present (verb) més 
objectiu directe (continguts) 
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1 Programació del mòdul professional MP07 
 
1.1 Descripció general del mòdul 
 
En aquest primer apartat es consignen les dades generals del mòdul. 
 

Família Professional Informàtica i comunicacions 
Referent europeu CINE-5b 
Cicle formatiu ICA0 - Administració de sistemes informàtics en xarxa 
Mòdul professional MP07- planificació i administració de xarxes 
Durada mínima 132 
HLLD 33 
Durada total 165 
Crèdits ECTS 12 
Professorat Professor A (5 hores) , Professor B (3 hores) 

 
1.2 Qualificacions i unitats de competència 
Aquestes són les unitats de competència del mòdul associades a la qualificació. Es 
poden trobar en el propi decret del currículum sota l’epígraf “Relació entre les 
qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals 
de Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions 
professionals (CNQP)” 
 
En el document fitxa resum1 del cicle que edita el propi Departament 
d’Ensenyament s’especifiquen les qualificacions professionals incloses en el títol i 
les unitats de competència corresponent. 
 

Competència Unitat de competència 

Administració i disseny de xarxes departamentals - 2081 

2022811. Dissenyar la infraestructura de xarxa telemàtica  
2022911. Coordinar la implantació de la infraestructura de xarxa 
2023011. Administrar la infraestructura de xarxa telemàtica 

 
A continuació es relacionen les competències professionals, personals i socials 
incloses en el mòdul. Recordem que totes les competències del títol, es troben 
distribuïdes entre tots els mòduls. 
 
                                            
1 http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0093/e6b79f2a-5a2b-479b-acdc-8c6c78207685/f_ICA0_ASIX_v260614.doc 
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Competències professionals, personals i socials  - específiques 
 Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per assegurar el funcionament del sistema. 
 Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d’arxiusentre d’altres) instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat. 
 Administrar aplicacions instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per respondre a les necessitats de l’organització. 
 Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips i elements. 
 Integrar equips de comunicacions a infraestructures de xarxes telemàtiques, determinant la configuració per assegurar la seva connectivitat. 
 Administrar usuaris d’acord a les especificacions d’explotació per garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema. 
 Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctives per restablir la seva funcionalitat. 

 
 
Les competències  genèriques es recullen a la taula següent: 
 

Competències professionals, personals i socials - genèriques 
 Efectuar consultes, dirigint-se a la persona adequada i saber respectar l’autonomia dels subordinats, informant quan sigui convenient. 
 Mantenir l’esperit d’innovació i actualització en l’àmbit del seu treball per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional. 
 Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, intervenint en conflictes personals i laborals, contribuint a l’establiment d’un ambient de treball agradable i actuant a tota hora de forma sincera, respectuosa i tolerant. 
 Resoldre problemes i prendre decisions individuals, seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l’àmbit de la seva competència. 
 Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització. 

 
1.3 Estratègies metodològiques i organització del mòdul 
 
Plantejament general del curs. 
El curs està composat per tres unitats formatives. 
Tot i que es podria cursar cada UF per separat, el plantejament és fer el desenvolupament 
seqüencial de les tres unitats perquè els continguts treballats son acumulatius. És a dir el 
que es treballa en una unitat es farà servir de nou a la unitat següent. 
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Unitats formatives i nuclis formatius. 
Cada unitat formativa està formada per un o més nuclis formatius. Cada nucli formatiu te 
la seva unitat conceptual. Els nuclis formatius són agrupacions d’activitats d’ensenyament 
i aprenentatge amb una lògica organitzativa sobre funcions, sobre processos de treball, 
sobre productes, sobre tècniques, sobre el procés tecnològic en general, establertes en la 
unitat formativa. 
 
La taula representa les unitat formatives amb els seus nuclis formatius i l’ordre en que es 
treballaran.  

MP07- planificació i administració de xarxes 
UF1: introducció a les xarxes 

NF1: Introducció a les xarxes 
NF2: Configuració de xarxes 

UF2: administració de dispositius de xarxa 
NF1: Commutadors 
NF2: Encaminadors 

UF3: administració avançada de xarxes 
NF1: VLAN 
NF2: Administració avançada de xarxes 
NF3: Interconnexió avançada de xarxes 

Aquest sinòptic representa la relació de Unitats formatives, nuclis formatius i activitats 
d’ensenyament aprenentatge i com estan distribuïdes en el mòdul 7. 
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 Gràfic 1  
Les diferents competències es treballen en les activitats d’ensenyament aprenentatge. 
En la taula següent queda reflectit a quines activitats es posen en joc les competències 
tant genèriques com les específiques.  
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Competència específica UF1 UF2 UF3 

AEA1.1 AEA1.2 AEA2.1 AEA2.2 AEA1.1 AEA1.2 AEA2.1 AEA2.2 AEA1.1 AEA2.1 AEA3.1 
Administrar sistemes operatius de servidor, 
instal·lant i configurant el programari, en 
condicions de qualitat per assegurar el 
funcionament del sistema. 

   X  X  X    

Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria 
electrònica i transferència d’arxius, entre d’altres) 
instal·lant i configurant el programari, en 
condicions de qualitat. 

   X  X  X    

Administrar aplicacions instal·lant i configurant el 
programari, en condicions de qualitat per 
respondre a les necessitats de l’organització.    X  X  X    

Determinar la infraestructura de xarxes 
telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant 
equips i elements. X X X  X  X  X X X 

Integrar equips de comunicacions a 
infraestructures de xarxes telemàtiques, 
determinant la configuració per assegurar la seva 
connectivitat. 

X   X X X X X X X X 

Administrar usuaris d’acord a les especificacions 
d’explotació per garantir els accessos i la 
disponibilitat dels recursos del sistema. X   X X X X X    

Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar 
les mesures correctives per restablir la seva 
funcionalitat. X   X X X X X X X X 
Taula 1 
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Competència genèrica UF1 UF2 UF3 

AEA1.1 AEA1.2 AEA2.1 AEA2.2 AEA1.1 AEA1.2 AEA2.1 AEA2.2 AEA1.1 AEA2.1 AEA3.1 
Efectuar consultes, dirigint-se a la persona 
adequada i saber respectar l’autonomia dels 
subordinats, informant quan sigui convenient.  X  X  X  X X X X 

Mantenir l’esperit d’innovació i actualització en 
l’àmbit del seu treball per adaptar-se als canvis 
tecnològics i organitzatius del seu entorn 
professional. 

X  X  X  X  X X X 

Liderar situacions col·lectives que es puguin 
produir, intervenint en conflictes personals i 
laborals, contribuint a l’establiment d’un ambient 
de treball agradable i actuant a tota hora de forma 
sincera, respectuosa i tolerant. 

  X X  X  X X X X 

Resoldre problemes i prendre decisions 
individuals, seguint les normes i procediments 
establerts, definits dins de l’àmbit de la seva 
competència. 

X X X X X X X X X X X 

Crear i gestionar una petita empresa, realitzant 
un estudi de viabilitat de productes, de 
planificació de la producció i de comercialització.   X  X  X  X X X 
Taula 2  
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Activitats d’ensenyament – aprenentatge. 
 
Cada nucli formatiu està format per diverses activitats d’ensenyament aprenentatge AEA.  
La primera AEA de cada nucli formatiu té caràcter previ per adquirir els coneixements 
necessaris per a desenvolupar les següents. Els conceptes i pràctiques que es proposen 
són iguals per a tots els alumnes. Com a criteri general aquesta activitat la farà cada 
alumne per separat. Al final d’aquesta part hi ha una prova d’avaluació individual.  
 
La segona AEA de cada nucli formatiu NF es porta a terme en petits equips de treball de 3 
o 4 alumnes.  
La composició dels equips de treball es farà en funció dels alumnes del grup-classe. 
Per a formar els grups es demanarà inicialment als alumnes les seves propostes. El 
professor responsable del mòdul, basant-se en les propostes dels alumnes i en el seu 
coneixement de l’alumnat, decidirà la composició final dels grups. Abans però, podrà 
proposar alternatives per tal de compensar possibles desequilibris entre grups. 
 
L’activitat consistirà en un problema complex en forma de projecte que s’haurà de resoldre 
entre tots els membres de l’equip de treball.  
En cada projecte hi intervindran els conceptes i procediments que s’hauran treballat 
prèviament en les activitats individuals i en NF anteriors però aquí es farà de forma 
integrada. 
  
Empresa simulada. 
Un projecte representa la petició, per part d’un client, d’una solució completa: disseny, 
implementació i documentació.  
Cada equip de treball es constituirà com una petita empresa de serveis informàtics que 
rep una comanda amb el contingut del projecte. Els grups de treball es mantindran al llarg 
del curs. Poden donar-se circumstàncies excepcionals en que convingui canviar els 
membres d’algun grup. Els professors aplicaran el criteri per adaptar-se a les 
circumstàncies que l’han propiciat. 
 
Els integrants de l’equip assumiran el rol que hauran convingut en el moment de 
començar l’activitat. Aquests rols són: un director de projecte, un gestor econòmic, un 
agent comercial i un secretari. 
Donat que al llarg del curs hi haurà diversos projectes amb fases diferents, cada 
component haurà de canviar de rol de forma rotativa a cada projecte. Al final tots els 
membres hauran d’haver passat, com a mínim, una vegada per cada rol.  
A més cada component haurà d’assumir altres tasques que en la reunió de planificació 
s’hauran assignat.  
Tasques habituals associades a les competències específiques són: 
  Dissenyar i determinar infraestructures de xarxes  Integrar equips de comunicacions amb infraestructures de xarxes  Cablejar i interconnectar equips   Instal·lar sistemes operatius de servidor   Instal·lar el programari de comunicacions  Configurar els equips   Administrar usuaris  Administrar el sistema 
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 Diagnosticar avaries i mal funcionament de sistemes  Resoldre avaries i mal funcionament de sistemes  Fer el manteniment preventiu i correctiu 
 
Altres tasques habituals associades a les competències genèriques són: 
  Convocar i dirigir una reunió de treball amb membres del grup  Redactar acta de la reunió  Planificar desenvolupament de projectes  Assignar tasques i ajustar calendari de treball  Verificar compliment de terminis  Recerca d’informació de versions de maquinari i programari disponible   Recerca de documentació de configuració d’equips i d’aplicacions.  Consultar al professor o a components d’altres equips de treball detalls relatius al problema a resoldre.  Comptabilitzar el temps dedicat a les tasques  Rebre el feedback de clients (professor) o col·laboradors (altres grups de treball) 
 
Aquest plantejament implica que els estudiants hagin de seguir les diferents fases de 
desenvolupament: Analitzar el problema, discutir les possibles solucions, determinar les 
tasques a realitzar, planificar la temporització, redactar la documentació associada al 
projecte, realitzar les tasques planificades, fer el seguiment de la planificació, provar  la 
solució implementada, presentar el resultat al client. 
 
Els projectes tindran uns requisits generals comuns a tots els equips de treball, però 
també uns de particulars. D’aquesta manera no hi haurà dos projectes iguals.  
En funció de l’evolució del treball el professor podrà introduir nous requisits afegits a un 
projecte concret.  
 
Una tasca que haurà d’acomplir cada equip de treball és portar al dia un document 
compartit, disponible de forma permanent pel professor. Aquest document serà un full de 
càlcul que cada grup elaborarà amb els elements que s’especificaran a l’inici de cada nucli 
formatiu. 
En aquest document hi constaran les tasques que cada component hagi realitzat cada dia.  
El document haurà d’actualitzar-se diàriament i servirà per valorar el cost temporal de les 
tasques realitzades. També permetrà fer un seguiment de la planificació.  
Coordinació. 
El tercer projecte consisteix en unir els diferents escenaris creats en la UF anterior. Per 
tant, serà necessari que els diversos grups estiguin ben coordinats entre ells. Per portar a 
terme aquesta coordinació s’hauran de fer servir els canals habituals de comunicació 
entre empreses: correu electrònic o altres mitjans disponibles autoritzats.  
La interacció necessàriament es farà a través de les persones que assumeixen el rol 
corresponent dins l’empresa. Totes les decisions i acords que s’hagin pres entre grups 
s’haurà de consignar en un registre. Aquests registres formaran part de la documentació 
que cal presentar per a l’avaluació competencial. 
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Itinerari a seguir en els projectes. 
En l’apartat anterior s’explica que, després d’haver treballat els conceptes base, el pas 
següent es la realització grupal d’un projecte.  
 
Està previst seguir un itinerari progressiu. La progressió ve determinada per les unitats 
formatives.  Es començarà fent un pre-projecte, en què es prepararà l’entorn sobre el qual 
s’implementaran els tres projectes posteriors.  

Pre-projecte 
Connexió local 2 PC P2P 
Connexió local 3 PC amb bridge 
Connexió local de 3 PC amb switch 
Connexió local de 2 PC amb switch + 1 WIFI 

Projecte 1:  Oficina petita 
3 PCs.  Un servidor DHCP + 2 PC clients Amb Windows server Amb Linux  SUSe o Ubuntu 

Projecte 2: Edifici oficines 
Unió de 6 oficines amb dominis diferents. Utilització de commutadors. Utilització d’encaminador.  

Projecte 3: Interconnexió de 3 edificis d’oficines 
Edifici 1 amb 2 oficines, edifici 2 amb 2 oficines, edifici 3 amb 2 oficines. Interconnexió amb encaminador. 
Configurar una VLAN 

 
En tots els projectes es combinaran sistemes Windows i Linux  
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Presentació del projecte 
En acabar el període assignat hi haurà un dia en que cada grup farà una presentació del 
seu projecte. Es farà en presència dels altres grups. Al final de la presentació els altres 
grups podran fer una intervenció demanant alguna explicació que cregui oportuna. La 
presentació serà el moment en que s’avaluarà al grup. 
Sistemes operatius 
En tots els projectes es treballarà tant amb sistemes Windows com amb Linux de tal 
manera que els dos sistemes podran funcionar conjuntament.  
Aula virtual: Moodle 
Es farà servir la plataforma Moodle com a aula virtual. En aquesta aula es trobaran els 
recursos.   Calendari del curs i fites  Documentació en format informàtic  Enllaços al webs de referència  Activitats d’avaluació. Enunciats, bústia de lliurament d’activitats, qüestionaris en 

línia. 
 
1.4 Desdoblaments 
 
En aquest mòdul està previst un desdoblament del 60 %.  
La distribució setmanal és de 5 hores.  
El desdoblament es farà a raó de 3 hores setmanals al llarg de tot el curs.  
La funció del segon professor dependrà del moment del curs. Quan els alumnes 
treballen en activitats individuals podrà atendre mig grup. Quan es treballi per 
projectes actuarà com a consultor d’una àrea determinada. 
 
Per a l’explicació de continguts teòrics i pràctics, posades en comú, proves escrites i altres 
activitats que no siguin de grup, es farà en les hores sense desdoblament. De forma 
habitual, les hores de desdoblament es dedicaran a les activitats pràctiques.  
 
En alguns moments del curs el professor de desdoblament podrà fer un treball 
d’atenció personalitzat i reforç mentre el professor titular es fa càrrec de la resta del 
grup. Té especial importància quan es facin activitats de recuperació que només 
afecten a un grup reduït.  
1.5 Temporització de les unitats formatives 
 

Unitat formativa Hores 
mínimes HLLD Durada Data inici Data final 

UF 1: introducció a les xarxes.  44 31 75 15/09 22/12 
UF 2: administració de dispositius de xarxa.  44 1 45 8/01 10/03 
UF 3: administració avançada de xarxes 44 1 45 15/03 20/05 
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Distribució hores lliure disposició en el mòdul.  
Aquest mòdul disposa de 33 hores de lliure disposició. La distribució no serà 
uniforme entre les tres UF sinó que es reforçarà la UF1, introductòria amb 31 hores. 
Les 2 hores restants es distribuiran a raó de 1 hores per a la UF2 i 1 hora més per la 
UF3.  
Tal com està plantejat el mòdul, la unitat formativa 1 és la base que permetrà 
implementar els projectes de les UF 2 i 3.  Aquest treball inicial requereix més 
dedicació. Per aquest motiu se li han assignat pràcticament totes les hores de lliure 
disposició. Les dues hores sobrants  fins a les 33 s’han repartit entre les altres dues 
UF per tenir setmanes completes de 5 hores. 
 
Ordre de realització de les UF.  
Les Unitats formatives es desenvoluparan en ordre seqüencial, començant per la 
UF1.  
 
 

setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 hores 
UF1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                   75 
UF2                5 5 5 5 5 5 5 5 5          45 
UF3                         5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

                                  165 
 
En el quadre següent es presenta un calendari genèric del curs amb les fites segons la 
temporització. En el calendari s’hi indiquen l’inici de les activitats d’ensenyament 
aprenentatge (AEA), les proves de validació (PV) les proves pràctiques (PP) les proves 
d’avaluació competencial (AC). També queda reflectit els dies que es faran les 
presentacions dels projectes. 
 
La distribució de les cinc hores setmanals sol variar cada curs escolar. Es consideren els 
cinc dies hàbils. Cada curs s’haurà de corregir per adaptar-lo als dies assignats al Mòdul.  
En aquest calendari tampoc es contemplen els dies festius ni els períodes de vacances. 
Per aquest motiu a l’inici de curs caldrà adaptar-lo en funció del calendari escolar vigent 
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1.6 Calendari 
setmana DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

  1 AEA1.1             

NF1
 

UF1
 

2               
3               
4               
5 PV1             
6 AEA1.2             
7               
8               
9               

10 PP1       AC1     
11 AEA2.1             

NF2
 12         AC1     

13 AEA2.2             
14               
15 PP2 presentacions presentacions presentacions AC1     
16 AEA1.1             

NF1
 

UF2
 

17 PV1       PP1     
18 AEA1.2             
19 PP2 presentacions presentacions presentacions AC1     
20 AEA2.1             

NF2
 21 PV1       PP3     

22 AEA2.2             
23               
24 PP4 presentacions presentacions presentacions AC2     
25 AEA1.1             

NF1
 

UF3
 

26               
27 PP1       AC1     
28 AEA2.1             

NF2
 

29               
30 PP2       AC2     
31 AEA3.1             

NF3
 

32               
33 PP3 presentacions presentacions presentacions AC3     

 Llegenda: 
AEAn.n Activitat Ensenyament Aprenentatge PP y Prova pràctica PV x  Prova validació AC z Avaluació competencial 
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1.7 Distribució dels nuclis formatius en les unitats formatives 
 
La distribució de les hores dedicades a cada nucli formatiu dins de cada unitat formativa 
queda resumida en la taula següent. 
 

UF1: introducció a les xarxes (75 hores) 
Nuclis formatius Hores RA 

NF1: Introducció a les xarxes 50 1.1 
NF2: Configuració de xarxes 25 1.2 

 
UF2: administració de dispositius de xarxa.  (45 hores) 

Nuclis formatius Hores RA 
NF1: Commutadors 20 2.1 
NF2: Encaminadors 25 2.2 

 
UF3: administració avançada de xarxes (45 hores) 

Nuclis formatius Hores RA 
NF1: VLAN 15 3.1 
NF2: Administració avançada de xarxes 15 3.2 
NF3: Interconnexió  avançada de xarxes 15 3.3 
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1.8 Avaluació i qualificació del mòdul professional 
Criteris d'avaluació  
 
Per avaluar els diferents aspectes del mòdul es disposa dels instruments d’avaluació.  
Els instruments d’avaluació permeten valorar el nivell d’assoliment del resultat 
d’aprenentatge al que fa referència. Els instruments d’avaluació són: 
 
PV: Prova validació.  
L’avaluació es farà a partir d’un treball que es fa de forma individual. En el treball s’han 
d’exposar conceptes, resultats, conclusions o problemes relacionats amb els exercicis 
teòrics i pràctics que ha desenvolupat prèviament.  
 
PP: Prova pràctica.   
L’estudiant haurà de resoldre un problema pràctic plantejat prèviament.   
L’avaluació es farà amb l’ajut d’una graella de verificació o rúbrica.  
De forma general el professor la realitzarà amb l’alumne davant la practica en 
funcionament. 
 
AC: Avaluació competencial.  
L’estudiant farà una activitat d’aplicació amb una finalitat específica. Aquesta activitat 
consistirà en la resolució d’un problema complex o desenvolupament d’un projecte.  
 
En acabar presentarà com ha desenvolupat el problema: plantejament del problema i de 
la solució proposada, alternatives possibles, solució finalment implementada, resultats i 
conclusions. En aquest tipus d’avaluació es valorarà tant el resultat obtingut com el procés 
seguit. 
La valoració es farà a partir d’una rúbrica. 
Es valoraran especialment les competències tranversals que es puguin aplicar en aquesta 
activitat.  
Hi haurà un apartat d’autoavaluació en que l’estudiant farà la seva pròpia valoració de 
l’activitat. 
 
Presentació i avaluació dels projectes. 
Un dels aspectes que s’avaluen en les activitats d’avaluació competencial és la 
presentació del projecte.  
La presentació del resultat de cada projecte estarà planificat en el calendari del curs. 
En aquesta presentació es lliurarà la documentació generada la qual es projectarà en 
pantalla mentre es faci l’avaluació. 
 
En la presentació, a part del compliment dels requisits del projecte, es valoraran els altres 
aspectes competencials.  
Hi haurà una graella d’avaluació amb la rúbrica dels elements que es comprovaran. 
Aquesta rúbrica estarà disponible des de l’inici juntament amb tota la documentació 
relativa al projecte.  
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Co-avaluació. 
Tots els equips de treball presenciaran l’avaluació dels altres grups i faran la seva 
valoració.  
En la UF3 estaran implicats tots els grups en el mateix projecte de manera que serà 
necessari que cada equip tingui a punt la seva part.  La valoració dels altres grups formarà 
part de l’avaluació grupal. 
Autoavaluació. 
El treball d’avaluació competencial inclourà un apartat d’autoavaluació en que cada grup 
haurà de valorar  les competències tranversals de cada un dels participants.  
 
Recuperació 
Donat el caràcter acumulatiu dels conceptes i procediments, un alumne podrà recuperar 
durant el curs una UF si en completar la següent UF demostra que ha acomplert el 
resultat d’aprenentatge corresponent.  
Així doncs quan es faci l’avaluació d’una UF es valoraran de nou els criteris d’avaluació 
per comprovar si s’han assolit els resultats d’aprenentatge de la UF anterior. 
 
Els alumnes que, en acabar el curs, tinguin alguna UF suspesa, podran presentar-se a la 
2a convocatòria durant el mes de Juny. En aquesta convocatòria podran fer algunes 
activitats de recuperació per tal d’assolir el nivell esperat. 
 
Per tal de poder adquirir els continguts, habilitats o actituds no assolits durant el període 
de recuperació, disposarà aproximadament d’un 20% de la durada de la unitat formativa  
per realitzar noves activitats d’aprenentatge. Al final d’aquest període s’avaluarà el nivell 
assolit de la mateixa forma . 
 
Cada una de les unitats formatives pendents es pot recuperar per separat. Quan sigui 
possible s’aplicarà el criteri de recuperació que considera el caràcter acumulatiu de les 
UFs.  
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Criteris de qualificació  
 
La qualificació del mòdul  s’obtindrà d’aplicar la mitjana ponderada de les qualificacions de 
cada una de les unitats formatives  (UF) segons la fórmula següent: 
  QMP = 0,3 • QUF01 + 0,3 • QUF02 + 0,4 • QUF03  
 
El motiu de la major ponderació de la UF3 és deguda a la importància dels continguts que 
es treballen en aquesta  unitat formativa ja que estan implícits els continguts de la UF1 i la 
UF2. 
La nota mínima de cada una de les unitats formatives ha de ser de 3,5 sobre 10 per poder 
fer la mitjana. 
 
La qualificació de cada unitat formativa (UF) vindrà determinada d’aplicar les 
ponderacions corresponents a les qualificacions de cada un dels resultats d’aprenentatge 
(RA) que conformen la unitat formativa 
 
 

QUF1 = 0,4 · QRA1 + 0,6 · QRA2   
QUF2 = 0,5 · QRA1 + 0,5 · QRA2   

QUF3 = 0,4 · QRA1 + 0,3 · QRA2 + 0,3 · QRA3  
 
La qualificació de cada resultat d’aprenentatge es farà a partir de les qualificacions 
obtingudes en els diferents instruments d’avaluació. Les ponderacions de cada instrument 
d’avaluació es troben indicades a la taula següent.   
 

UF1:  introducció a les xarxes 
Qualificació 

dels RA PE1 PP1 AC1 PE2 PP2 AC2 PE3 PP3 AC3 
RA1: 20% 20% 60%       
RA2:   50%  50%     

UF2:  administració de dispositius de xarxa 
Qualificació 

dels RA PE1 PP1 AC1 PE2 PP2 AC2 PE3 PP3 PP4 
RA1: 20% 20% 30%  30%     
RA2:    20%  30%  20% 30% 

UF3:  administració avançada de xarxes 
Qualificació 

dels RA PE1 PP1 AC1 PE2 PP2 AC2 PE3 PP3 AC3 
RA1:  50% 50%       
RA2:     50% 50%    
RA3:        50% 50% 

Instruments d’avaluació: 
PV: Prova validació 

PP: Prova pràctica 
AC: Activitats d’avaluació competencial  
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Per cada instrument d’avaluació, PV, PP o AC  es definiran els diferents criteris 
d’avaluació i la seva ponderació sobre el resultat d’aprenentatge al qual fa referència.  
 
Per qualificar els diferents criteris d’avaluació es farà servir una escala qualitativa. 
Aquesta escala disposarà de les següents valoracions. 
 

A Excel·lent. Ha assolit el criteri molt bé amb diferència. 
B Bé. Ha assolit el criteri de forma satisfactòria.  
C Aprovat. Ha assolit el criteri amb suficiència 
D Suspès. No ha assolit el criteri 
E No avaluat. No ha fet el treball o no hi ha evidències per avaluar. 

 
Per poder fer els càlculs de qualificació posteriors a efectes de càlcul de la nota 
s’estableix l’equivalència següent:  

A 10 
B 8 
C 5 
D 3 
E 1 
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1.9 Espais, equipaments i recursos per desenvolupar el mòdul professional 
 
Espais:  
 
Pel que fa a les activitats pràctiques, el mòdul es desenvoluparà fonamentalment en 
el taller de maquinari.  
També s’utilitzarà l’aula de teoria per a les exposicions, treballs de redacció de 
documentació, posada en comú, reunió de grups.  
 
Equipament maquinari:  
  màquines (PC) per cada grup de treball.  Cable UTP, STP, connectors RJ45, grimpadora.  Armaris amb Patch panel, rosetes RJ45.  Commutadors.  Enrutadors.  Enrutadors WIFI  Taules  Racks  Impressora  
Equipament programari:  
  Llicència dels Sistemes operatius Windows i Linux, versions estació de 

treball i servidor actualitzades.  CISCO Packet tracert  Wireshark  Programari de virtualització VMware i Virtualbox  Recursos:  Biblioteca de consulta de l’aula  Lloc de treball PC amb el programari de gestió i el necessari per a 
l’assignatura.  Disc dur portable amb connexió USB (cada alumne el seu) amb les màquines virtuals que s’hi instal·laran.  PDI o bé PC amb projector i pantalla de projecció i altaveus multimèdia. 
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1. Programació de les unitats formatives del MP07 
1.1 Resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i continguts.  
 

UF1:  introducció a les xarxes (75 hores) 
Resultats d’aprenentatge 

1. Reconeix l’estructura de les xarxes de dades identificant-ne els elements i els principis de 
funcionament. 

Criteris d’avaluació 
1.1 Identifica els factors que impulsen la contínua expansió i evolució de les xarxes de dades. 1.2 Diferencia els diferents mitjans de transmissió utilitzats en les xarxes. 1.3 Reconeix els diferents tipus de xarxa i les seves topologies. 1.4 Descriu les arquitectures de xarxa i els nivells que les componen. 1.5 Descriu el concepte de protocol de comunicació. 1.6 Descriu el funcionament de les piles de protocols en les diferents arquitectures de xarxa. 1.7 Presenta i descriu els elements funcionals, físics i lògics, de les xarxes de dades 1.8 Diferencia els dispositius d’interconnexió de xarxes atenent el nivell funcional en què s’enquadren.  

Continguts 
1. Caracterització de xarxes: 1.1 Terminologia: xarxes LAN, MAN i WAN, topologies, arquitectures, protocols. 1.2 Sistemes de numeració decimal, hexadecimal i binari. Conversió entre sistemes. 1.3 Arquitectura de xarxes. 1.4 Capsulament de la informació. 1.5 El model OSI. 1.6 El model TCP/IP. 1.7 Les tecnologies Ethernet. 1.8 El model OSI i Ethernet. 1.9 Tipus de cablatge Ethernet.  
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UF1:  introducció a les xarxes (75 hores) 

Resultats d’aprenentatge 
2. Integra ordinadors i perifèrics en xarxes cablejades i sense fils, avaluant-ne el 

funcionament i les prestacions. 
Criteris d’avaluació 

2.1 Identifica els estàndards per a xarxes cablejades i sense fils. 2.2 Munta cables directes, creuats i de consola. 2.3 Utilitza comprovadors per verificar la connectivitat de diferents tipus de cables. 2.4 Utilitza el sistema d’adreçament lògic IP per assignar adreces de xarxa i màscares de subxarxa. 2.5 Configura adaptadors de xarxa cablejats i sense fil sota diferents sistemes operatius. 2.6 Integra dispositius a xarxes cablejades i sense fils. 2.7 Comprova la connectivitat entre diversos dispositius i adaptadors sense fils sobre diferents configuracions. 2.8 Utilitza aplicacions per representar el mapa físic i lògic d’una xarxa. 2.9 Monitora la xarxa mitjançant aplicacions basades en el protocol SNMP.  
Continguts 

2. Integració d’elements en una xarxa: 2.1 Els mitjans físics. 2.2 Ample de banda i taxa de transferència. 2.3 Els cables metàl·lics (coaxial, STP i UTP). 2.4 Factors físics que afecten la transmissió. 2.5 La connexió sense fils. Els espectres d’ona de microones i ràdio. 2.6 Topologies. Associació i autenticació a la WLAN. 2.7 Adreçament. 2.8 Dominis de col·lisió i de difusió. 2.9 Adreces IPv4 i màscares de xarxa. 2.10 Adreçament dinàmic (DHCP). 2.11 Adaptadors. 2.12 Adaptadors amb fils: instal·lació i configuració. 2.13 Adaptadors sense fils: instal·lació i configuració. 
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UF2:  administració de dispositius de xarxa (45 hores) 

Resultats d’aprenentatge 
1. Administra commutadors establint opcions de configuració per a la seva integració a la xarxa. 

Criteris d’avaluació 
1.1 Connecta commutadors entre si i amb les estacions de treball. 1.2 Interpreta la informació que proporcionen els LED (díode electroluminescent) del commutador. 1.3 Utilitza diferents mètodes per accedir al mode de configuració del commutador. 1.4 Identifica els fitxers que guarden la configuració del commutador. 1.5 Administra la taula d’adreces MAC del commutador. 1.6 Configura la seguretat del port. 1.7 Actualitza el sistema operatiu del commutador. 1.8 Utilitza els comandaments proporcionats pel sistema operatiu del commutador que permeten fer el seguiment de possibles incidències. 1.9 Comprova l’Spanning Tree Protocol a un commutador. 1.10 Modifica els paràmetres que determinen el procés de selecció del pont arrel.  

Continguts 
1. Configuració i administració de commutadors: 1.1 Segmentació de la xarxa. Avantatges que presenta. 1.2 Commutadors i dominis de col·lisió i de difusió. 1.3 Segmentació de xarxes. 1.4 Formes de connexió al commutador per a la seva configuració. 1.5 Configuració del commutador. 1.6 Configuració dinàmica i estàtica de la taula d’adreces MAC.  

 
UF2:  administració de dispositius de xarxa (45 hores) 

Resultats d’aprenentatge 
2. Administra les funcions bàsiques d’un encaminador (router) establint opcions de configuració per a la seva integració a la xarxa. 

Criteris d’avaluació 
2.1 Interpreta la informació que proporcionen els LED de l’encaminador. 2.2 Utilitza diferents mètodes per accedir al mode de configuració de l’encaminador. 2.3 Identifica les etapes de la seqüència d’arrencada de l’encaminador. 2.4 Utilitza els comandaments per a la configuració i administració bàsica de l’encaminador. 2.5 Identifica els fitxers que guarden la configuració de l’encaminador i els gestiona mitjançant les comandaments corresponents. 2.6 Configura rutes estàtiques. 2.7 Utilitza els comandaments proporcionats pel sistema operatiu de l’encaminador que permeten fer el seguiment de possibles incidències. 2.8 Configura l’encaminador com a servidor d’adreces IP dinàmiques. 2.9 Descriu les capacitats de filtratge de trànsit de l’encaminador. 2.10 Utilitza comandaments per gestionar llistes de control d’accés.  

Continguts 
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2. Configuració i administració bàsica d’encaminadors: 
2.1 Els encaminadors a les LAN i a les WAN. 
2.2 Components de l’encaminador. 
2.3 Formes de connexió a l’encaminador per a la seva configuració inicial. 
2.4 Comandaments per a la configuració de l’encaminador. 
2.5 Comandaments per a l’administració de l’encaminador. 
2.6 Configuració de l’encaminament estàtic. 
2.7 Definició i ubicació de llistes de control d’accés (ACL). 

 
UF3:  administració avançada de xarxes (45 hores) 

Resultats d’aprenentatge 
1. Configura xarxes locals virtuals identificant-ne el camp d’aplicació. 

Criteris d’avaluació 
1.1 Descriu els avantatges que presenta la utilització de xarxes locals virtuals (VLAN). 1.2 Implementa VLAN. 1.3 Realitza el diagnòstic d’incidències en VLAN. 1.4 Configura enllaços troncals. 1.5 Utilitza un encaminador per interconnectar diverses VLAN. 1.6 Descriu els avantatges que aporta l’ús de protocols d’administració centralitzada de VLAN. 1.7 Configura els commutadors per treballar d’acord amb els protocols d’administració centralitzada.  

Continguts 
1. Configuració de xarxes virtuals: 1.1 El disseny de xarxes locals en tres capes (nucli, accés i distribució). 1.2 Implantació i configuració de xarxes virtuals. 1.3 Definició d’enllaços troncals en els commutadors i encaminadors. El protocol IEEE802.1Q.  

 
UF3:  administració avançada de xarxes (45 hores) 

Resultats d’aprenentatge 
2. Realitza tasques avançades d’administració de xarxa analitzant i utilitzant protocols dinàmics d’encaminament. 

Criteris d’avaluació 
2.1 Configura el protocol d’encaminament RIPv1. 2.2 Configura xarxes amb el protocol RIPv2. 2.3 Realitza el diagnòstic d’errors en una xarxa que utilitza RIP. 2.4 Valora la necessitat d’utilitzar màscares de longitud variable en IPv4. 2.5 Divideix una xarxa principal en subxarxes de diferents mides amb VLSM. 2.6 Realitza agrupacions de xarxes amb CIDR. 2.7 Habilita i configura OSPF en un encaminador. 2.8 Estableix i propaga una ruta per defecte usant OSPF.  

Continguts 
2. Configuració i administració de protocols dinàmics: 2.1 Protocols encaminadors i protocols d’encaminament. 2.2 Protocols d’encaminament interior i exterior. 
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2.3 L’encaminament sense classe. 2.4 La subdivisió de xarxes i l’ús de màscares de longitud variable (VLM). 2.5 El protocol RIPv2; RIPv1 amb comparació. 2.6 Configuració i administració de RIPv1. 2.7 Administració i configuració de RIPv2.  
 
 

UF3:  administració avançada de xarxes (45 hores) 
Resultats d’aprenentatge 

3. Connecta xarxes privades a xarxes públiques identificant i aplicant diferents tecnologies. 
Criteris d’avaluació 

3.1 Descriu els avantatges i inconvenients de l’ús de la traducció d’adreces de xarxa (NAT). 3.2 Utilitza NAT per realitzar la traducció estàtica d’adreces de xarxa. 3.3 Utilitza NAT per realitzar la traducció dinàmica d’adreces de xarxa. 3.4 Descriu les característiques de les tecnologies Frame relay, XDSI i ADSL. 3.5 Descriu les analogies i diferències entre les tecnologies «Wifi» i «Wimax». 3.6 Descriu les característiques de les tecnologies UMTS i HSDPA.  
Continguts 

3. Configuració de l’accés a Internet des d’una LAN: 3.1 Adreçament intern i adreçament extern. 3.2 Origen NAT i destinació NAT. 3.3 NAT estàtic, dinàmic, de sobrecàrrega (PAT) i invers. 3.4 Configuració de NAT. 3.5 Diagnòstic d’incidències de NAT. 3.6 Configuració de PAT.  
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Competències professionals, personals i socials 

Competències específiques  
 Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per assegurar el funcionament del sistema. 
 Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips i elements. 
 Integrar equips de comunicacions a infraestructures de xarxes telemàtiques, determinant la configuració per assegurar la seva connectivitat.. 
 Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctives per restablir la seva funcionalitat. 

Competències genèriques  
 Efectuar consultes, dirigint-se a la persona adequada i saber respectar l’autonomia dels subordinats, informant quan sigui convenient. 
 Mantenir l’esperit d’innovació i actualització en l’àmbit del seu treball per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional. 
 Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, intervenint en conflictes personals i laborals, contribuint a l’establiment d’un ambient de treball agradable i actuant a tota hora de forma sincera, respectuosa i tolerant. 
 Resoldre problemes i prendre decisions individuals, seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l’àmbit de la seva competència. 
 Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització. 
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1.2 Activitats ensenyament i aprenentatge 
UF1:  introducció a les xarxes (75 hores) 
NF1: Introducció a les xarxes (50 hores) 

Activitat ensenyament -  aprenentatge RA Contingut CA Instrument avaluació 
AEA1.1: Estructura de xarxes 1.1 1.1 a 1.9 1-6 PE1, PP1 
AEA1.2: Informe del projecte 1 1.1 1.1-1.4 7,8 AC1 

NF2: Configuració de xarxes (25 hores) 
Activitat ensenyament -  aprenentatge RA Contingut CA Instrument avaluació 

AEA2.1: Projecte 1. fase 1: planificació 1.2 2.1-2.6 2.1,2.4 AC1 
AEA2.2: Projecte 1. fase 2: implementació 1.2 2.5-2.13 2.2-2.9 PP2,  AC1 

 
UF2:  administració de dispositius de xarxa (45 hores) 

NF1: Commutadors (20 hores) 
Activitat ensenyament -  aprenentatge RA Contingut CA Instrument avaluació 

AEA1.1: Configuració commutador 2.1 1.1-1.6 1.7-1.10 PP1, PE1 
AEA1.2: Projecte 2 fase 1 2.1 1.2-1.6 1.1-1.10 PP2,  AC1 

NF2: Encaminadors (25 hores) 
Activitat ensenyament -  aprenentatge RA Contingut CA Instrument avaluació 

AEA2.1:configuració encaminador 2.2 2.1-2.7 2.4-2.8 PP3, PE2 
AEA2.2: Projecte 2 fase 2 2.2 2.3-2.7 2.3-2.10 PP4, AC2 

 
UF3:  administració avançada de xarxes (45 hores) 

NF1: VLAN (15 hores) 
Activitat ensenyament -  aprenentatge RA Contingut CA Instrument avaluació 

AEA1.1: Projecte 3 fase 1 3.1 1.1-1.3 1.1-1.7 PP1, AC1 
NF2: Administració avançada de xarxes (15 hores) 

Activitat ensenyament -  aprenentatge RA Contingut CA Instrument avaluació 
AEA2.1: Projecte 3 fase 2 3.2 2.1-2.7 2.1-2.8 PP2, AC2 

NF3: Interconnexió  avançada de xarxes (15 hores) 
Activitat ensenyament -  aprenentatge RA Contingut CA Instrument avaluació 

AEA3.1: Projecte 3 fase 3 3.3 3.1-3.6 3.1-3.6 PP3, AC3 
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1.3 Instruments d’avaluació 
Els instruments d’avaluació estan formats per: 
PV: Prova valiació 
PP: Prova pràctica 
AC: Activitats d’avaluació competencial 
 
A continuació es recull la ponderació de cada instrument d’avaluació respecte al resultat 
d’aprenentatge (RA) al qual fa referència. Tots els instruments d’avaluació han de sumar 
el 100% de cada RA.  
El pes de cada RA ve determinat per la importància d’aquest dins de la seva unitat 
formativa. Les ponderacions es descriuen en les fórmules després de les taules  
següents. 
 

UF1:  introducció a les xarxes 
Qualificació 

dels RA PE1 PP1 AC1 PE2 PP2 AC2 PE3 PP3 AC3 
RA1: 20% 20% 60%       
RA2:   50%  50%     

 
UF2:  administració de dispositius de xarxa 

Qualificació 
dels RA PE1 PP1 AC1 PE2 PP2 AC2 PE3 PP3 PP4 

RA1: 20% 20% 30%  30%     
RA2:    20%  30%  20% 30% 

 
UF3:  administració avançada de xarxes 

Qualificació 
dels RA PE1 PP1 AC1 PE2 PP2 AC2 PE3 PP3 AC3 

RA1:  50% 50%       
RA2:     50% 50%    
RA3:        50% 50% 
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1 Activitat d’ensenyament aprenentatge 
 
En aquest capítol es desenvolupa una activitat d’ensenyament aprenentatge, la  AEA2.2. 
Aquesta activitat correspon a la unitat formativa 2 Nucli formatiu 2 activitat 2.   
Segons la programació és una pràctica de tipus projecte en que s’instal·larà i configurarà 
un encaminador per a un escenari determinat. 
 
 

Família Professional Informàtica i comunicacions 
Cicle formatiu ICA0 - Administració de sistemes informàtics en xarxa 
Mòdul professional MP07- planificació i administració de xarxes 
UF UF2:  administració de dispositius de xarxa (45 hores) 
NF NF2: Encaminadors (25 hores) 
AEA AEA2.2: Projecte 2 fase 2 

 
Activitat ensenyament -  aprenentatge RA Contingut CA Instrument avaluació 

AEA2.2: Projecte 2 fase 2 2.2 2.3-2.7 2.3-2.10 PP4, AC2 
1.1 Contextualització. 
Temporització: aquesta activitat d’ensenyament tindrà una durada de 5 setmanes lectives. 
En l’activitat anterior AEA2.1 s’ha treballat, de forma individual, la configuració d’un 
encaminador en diferents escenaris.  
Els conceptes bàsics de configuració de l’encaminador s’han adquirit amb el programa de 
CISCO Networking  academy. 
La validació del procés s’ha fet sobre el simulador CISCO Packet Tracer de CISCO 
Systems. 
En aquesta activitat  es plantejarà un cas real. Aquest problema es presentarà com 
l’encàrrec d’un client a l’empresa formada pels alumnes. 
1.2 Constitució de l’equip de treball. 
El projecte es portarà a terme en un equip de treball. Aquest equip estarà format per 
quatre alumnes que assumiran el rol dels membres d’una empresa informàtica. 
El nombre d’alumnes es determinarà en funció del total d’alumnes del curs i dels llocs de 
treball disponibles a l’aula. 
El problema a resoldre tindrà unes característiques bàsiques iguals per a tots els grups i 
uns requisits particulars que seran assignats a cada grup(per exemple  S.O.  rang 
d’adreces, Nivell jeràrquic i altres variables) 
1.3 Rols. 
Cada membre del grup assumirà un rol predeterminat que serà diferent dels altres 
projectes que es fan al llarg del mòdul. 
Un dels components del grup serà el cap del projecte, un altre el gestor econòmic i un 
altre actuarà com a agent comercial. 
 
El cap de projecte haurà de supervisar el compliment de la planificació i coordinar l’equip. 
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El gestor econòmic serà l’encarregar de preveure els recursos necessaris, que estiguin 
disponibles en el moment que es necessitin i de coordinar-se per aquells recursos 
compartits amb altres grups de treball. Haurà de responsabilitzar-se de complimentar les 
comandes d’equips amb l’anticipació suficient.  
 
L’agent comercial serà qui es posi en contacte amb el client (representat pel professor) i 
pacti les condicions, lliuraments i faci les consultes tècniques que puguin sorgir en el 
transcurs del treball. 
 
Cada grup pot decidir crear algun altre rol que serà assumit per un dels membres. 
1.4 Activitats. 
1.4.1. Activitat inicial.  
La primera activitat consisteix en una reunió inicial i fer  una planificació de les diferents 
aspectes que hauran de tenir en compte per a poder portar el projecte endavant.  Planificar el temps de dedicació  Terminis, data lliurament.  Recursos  Pressupost, temps, recursos humans,   Distribuir tasques  Fer acta de la reunió i penjar-la a l’espai compartit. 
 
1.4.2. Treballs de desenvolupament i implementació.  
Es farà a partir del plec de condicions.  Cada un dels membres treballarà en aquell 
aspecte que se li ha encomanat durant l’activitat de planificació. En l’avaluació es 
comprovarà que compleixi els requisits. 
 
1.4.3. Redactar documentació.  
Tot el treball que es dugui a terme ha de quedar reflectit en la documentació associada. 
Aquesta documentació s’elaborarà simultàniament al desenvolupament dels altres 
treballs. Aquest apartat revesteix tanta importància com les altres dues activitats. 
1.5 Avaluació. 
L’avaluació es farà aplicant els criteris per aquest projecte.  
Tindrà dues parts: 
 1. Recepció de la instal·lació per part del client o el seu representant. Consisteix en la 
prova pràctica PP4. En aquesta prova s’haurà de demostrar el funcionament de tots els 
requisits especificats en el plec de condicions tècniques. L’avaluació es farà en el moment 
de la presentació. 
 
2. La activitat d’avaluació competencial. Aquesta consistirà en un document que reculli els 
treballs que s’hagin realitzat: la documentació consultada, la planificació inicial, l’estat del 
treball, les decisions preses, el compliment de la planificació i finalment l’autoavaluació.  
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Plec de condicions.   AMTEC és un client que ha fet un encàrrec a la vostra empresa d’enginyeria de sistemes.  Degut a l’expansió i canvis del model de negoci vol fer una ampliació i modificació de la xarxa corporativa existent.  Aquest plec de condicions especifica el resultat que es vol obtenir.  Serà el document de referència que haurà de consultar-se durant tot el desenvolupament del projecte.  Finalment, es comprovarà el compliment de les seves especificacions a la recepció de la instal·lació per part del client. Qualsevol necessitat d’informació o requisits addicionals hauran de ser negociats amb el client representat pel professor.  El punt de partida és el projecte 2 implementat prèviament per un altre equip de treball.   Aquesta instal·lació ha d’estar operativa abans de començar. Cada equip de treball facilitarà la documentació que ha generat amb les característiques tècniques de la instal·lació.    Recordem com està la instal·lació en el punt inicial del projecte. En la pràctica anterior s’havien creat  dues oficines amb un servidor DHCP cada una.  Les diferents estacions de treball formaven una LAN amb un domini propi. Les dues oficines es trobaven unides a traves dels commutadors i s’havien configurat  de manera que poguessin compartir serveis.  Aquesta instal·lació és la que correspon a un edifici amb dues oficines.  En aquesta fase 2 del projecte les dues oficines es trobem en edificis diferents i volem fer una xarxa d’interconnexió dedicada. De manera que  es tindrà una intranet com si les dues oficines estiguessin en el mateix edifici.  

En aquesta fase del projecte es vol interconnectar les xarxes de les oficines de dues seus de l’empresa que es troben en edificis diferents mitjançant un encaminador. Completar cada oficina amb un acess point WIFI i una estació de treball portàtil  
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Serà necessari preveure totes les condicions per poder fer aquesta xarxa. Protocols, sistemes operatius, pla d’adreçament, permisos, usuaris,   Requisits de S.O. el server de la oficina 1 ser Windows, i el server de la oficina 2 sera Linux server. Implementar e cada un els els serveis bàsics. A cada oficina  hi haurà una estació de treball amb Windows 7 i una altra amb Ubuntu. Connectar a cada oficina una impressora virtual compartida PDFcreator. Per acabar aquesta fase es vol afegir serveis i les xarxes han de poder ser connectades a internet.  

Quan aquesta fase funcioni, caldrà avisar el professor per a la seva verificació. Redactar l’informe-memòria de tots els elements que heu tingut en compte per a realitzar el projecte.  En la recepció de la instal·lació es tindran en compte els criteris d’avaluació d’aquesta unitat formativa 2.  El cheklist que es comprovarà és el següent:  1. Posada en marxa de l’encaminador. Interpretar la informació que proporcionen els LED de l’encaminador. 2. Accedir al mode de configuració de l’encaminador. 3. Identificar les etapes de la seqüència d’arrencada de l’encaminador. 4. configurar  i administrar de l’encaminador. 5 Identificar els fitxers de configuració de l’encaminador 6. Gestionar els  fitxers de configuració de l’encaminador. 7. Configurar rutes estàtiques. 8. Seguir les incidències. 9. Configurar l’encaminador com a servidor d’adreces IP dinàmiques. 10 Definir i gestionar llistes de control d’accés. 
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1 Instruments d’avaluació 
 
En aquest capítol es presenta l’instrument d’avaluació corresponent a l’activitat anterior 
AEA2.2.  
 
Identificació de la unitat formativa i resultat d’aprenentatge que s’avaluarà. 
 

UF2:  administració de dispositius de xarxa (45 hores) 
Resultats d’aprenentatge 

2. Administra les funcions bàsiques d’un encaminador (router) establint opcions de configuració 
per a la seva integració a la xarxa.  

 
Activitat d’ensenyament - aprenentatge , resultat d’aprenentatge, continguts, criteris 
d’avaluació i instruments d’avaluació que serviran per avaluar el RA. 
 
Activitat ensenyament -  aprenentatge RA Contingut CA Instrument avaluació 

AEA2.2: Projecte 2 fase 2 2.2 2.3-2.7 2.3-
2.10 PP4, AC2 

 
Ponderació de cada instrument d’avaluació sobre el resultat d’aprenentatge. 
 

Qualificació dels 
RA PE1 PP1 AC1 PE2 PP2 AC2 PE3 PP3 PP4 

RA2:    20%  30%  20% 30% 
 
PV. Prova validació 
PP: Prova pràctica 
AC: Avaluació competencial 
 
En les pàgines següents hi ha els dos instruments d’avaluació del RA2.  Són els 
instruments  PP4 i l’AC2. 
 
Instrument d'avaluació PP4: Graella amb els criteris d’avaluació i la rúbrica per a qualificar 
la prova pràctica. Aquesta es complimentarà en el moment de presentar el projecte 
prenent com a base els requisits que es demanaran a cada component del grup sobre la 
instal·lació en funcionament.  Tal com es reflecteix en la taula següent es valoren només 
els criteris d’avaluació 2.3 al 2.10  
També es valoren els conceptes 2.3 al 2.7. Es farà a partir de la documentació escrita 
aportada pel grup en acabar la fase del projecte. 
 
Instrument d'avaluació AC2: Graella amb els criteris d’avaluació i la rúbrica per a la 
avaluació e les competències. S’anirà completant gradualment a mesura que cada alumne 
vagi avançant en la realització dels diferents projectes. 
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Instrument d'avaluació PP4 

Criteri d’avaluació A B C D E 
2.1 Interpreta la informació que 
proporcionen els LED de 
l’encaminador. 

 Identifica la funció dels LED. 
Interpreta correctament el 
seu significat. 
Descriu tots els casos 
possibles 

Identifica la funció dels LED. 
Interpreta correctament el 
seu significat. 

 Identifica la funció dels LED. 
No interpreta correctament el 
seu significat. 

 No identifica la funció dels 
LEDS. No interpreta el seu 
significat. 

No presentat  o no ha 
funcionat 

2.2 Utilitza diferents mètodes 
per accedir al mode de 
configuració de l’encaminador. 

Entra en mode configuració 
amb diferents mètodes 
Obté la configuració actual. 

Entra en mode configuració 
amb diferents mètodes. 

Entra en mode configuració. 
Amb un mètode. 
 

 No ha aconseguit entrar en 
mode configuració. 

 No ho ha presentat  / no ho 
ha fet 

2.3 Identifica les etapes de la 
seqüència d’arrencada de 
l’encaminador. 

Identifica les etapes de la 
seqüència d’arrencada. 
Identifica errors en la 
seqüència d’arrencada. 
Dedueix la causa dels errors. 

Identifica les etapes de la 
seqüència d’arrencada. 
Identifica errors en la 
seqüència d’arrencada. 

Identifica les etapes de la 
seqüència d’arrencada. 

 No identifica les etapes de la 
seqüència d’arrencada. 

 No ho ha presentat  / no ho 
ha fet 

2.4 Utilitza els comandaments 
per a la configuració i 
administració bàsica de 
l’encaminador. 

Coneix i utilitza els 
comandaments de la 
configuració bàsica i també 
els avançats. 

Coneix i utilitza els 
comandaments de la 
configuració bàsica. 

Coneix però no sap utilitzar 
els comandaments de la 
configuració. 

No coneix o no sap utilitzar 
els comandaments de la 
configuració. 

 No ho ha presentat  / no ho 
ha fet 

2.5 Identifica els fitxers que 
guarden la configuració de 
l’encaminador i els gestiona 
mitjançant les comandaments 
corresponents. 

Identifica els fitxers que 
guarden la configuració.  
Salvaguarda la configuració 
actual. 
Restableix una configuració. 

Identifica els fitxers que 
guarden la configuració de 
l’encaminador.  
Salvaguarda la configuració 
actual. 

Identifica els fitxers que 
guarden la configuració de 
l’encaminador. 

No Identifica els fitxers que 
guarden la configuració de 
l’encaminador. 

 No ho ha presentat  / no ho 
ha fet 

2.6 Configura rutes estàtiques. 
Coneix i aplica el 
procediment de configuració 
de rutes estàtiques 
especificades.  
Fa un pla d’adreçament. 

Coneix i aplica el 
procediment de configuració 
de rutes estàtiques 
especificades.  

Coneix el procediment de 
configuració de rutes 
estàtiques. L’aplica amb 
dificultats. 

 No sap configurar rutes 
estàtiques. 

 No ho ha presentat  / no ho 
ha fet 
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Instrument d'avaluació PP4 
Criteri d’avaluació A B C D E 

2.7 Utilitza els comandaments 
proporcionats pel sistema 
operatiu de l’encaminador que 
permeten fer el seguiment de 
possibles incidències. 

Coneix els comandaments 
del sistema. 
Els aplica correctament.  
Interpreta les incidències. 

Coneix els comandaments 
del sistema. 
Els aplica correctament.  
No interpreta les incidències. 

Coneix els comandament del 
sistema.  
No sap aplicar-los. 

No coneix els comandament 
del sistema.  
No sap aplicar-los. 

 No ho ha presentat  / no ho 
ha fet 

2.8 Configura l’encaminador 
com a servidor d’adreces IP 
dinàmiques. 

Coneix i aplica el 
procediment de configuració 
d’adreces dinàmiques 
especificades.  
Fa un pla d’adreçament. 

Coneix i aplica el 
procediment de configuració 
d’adreces dinàmiques. 

Coneix el procediment de 
configuració d’adreces 
dinàmiques.  
L’aplica amb dificultats. 

No sap configurar adreces 
dinàmiques. 

 No ho ha presentat  / no ho 
ha fet 

2.9 Descriu les capacitats de 
filtratge de trànsit de 
l’encaminador. 

Coneix interpreta i comprova 
les capacitats de filtratge de 
trànsit de l’encaminador. 

Coneix i comprova les 
capacitats de filtratge de 
trànsit de l’encaminador. 

Coneix les capacitats de 
filtratge de trànsit de 
l’encaminador en general. 

No coneix les capacitats de 
filtratge de trànsit de 
l’encaminador. 

 No ho ha presentat  / no ho 
ha fet 

2.10 Utilitza comandaments per 
gestionar llistes de control 
d’accés. 

Planifica i utilitza els 
comandaments per gestionar 
llistes de control d’accés. 

Utilitza comandaments per 
gestionar llistes de control 
d’accés. 

Coneix els comandaments 
per gestionar llistes de 
control d’accés 

No coneix els comandaments 
per gestionar llistes de 
control d’accés. 

 No ho ha presentat  / no ho 
ha fet 

  



Josep Maria Capdevila Arasa TFG · Competències professionals · 2015-16 
 

 
Annex 4 7/06/16 Pàgina 5 de 10  

 
 

Instrument d'avaluació PP4 
Continguts A B C D E 

2.1 Els encaminadors a les LAN 
i a les WAN. 

Descriu la funció de 
l’encaminador en tots els 
escenaris requerits. 

Descriu la funció de 
l’encaminador en LAN i 
WAN. 

Descriu la funció de 
l’encaminador en LAN 

No descriu la funció dels 
encaminadors. 

 No ho ha presentat  / no ho 
ha fet 

2.2 Components de 
l’encaminador. 

Descriu de forma completa 
els components de 
l’encaminador utilitzat en la 
pràctica. 

Descriu de forma completa 
els components de 
l’encaminador. 

Llista els components de 
l’encaminador. 

Descriu de forma incompleta 
els components de 
l’encaminador. 

 No ho ha presentat  / no ho 
ha fet 

2.3 Formes de connexió a 
l’encaminador per a la seva 
configuració inicial. 

Explica com es fa la 
connexió de l’encaminador  
de forma correcta i presenta 
diversos casos d’ús. 

Explica com es fa la 
connexió de l’encaminador  
de forma correcta i explica 
com ho ha fet. 

Explica com es fa la 
connexió de l’encaminador  
de forma correcta. 

No explica com es fa la 
connexió de l’encaminador o 
ho fa de forma incompleta o 
inexacta. 

 No ho ha presentat  / no ho 
ha fet 

2.4 Comandaments per a la 
configuració de l’encaminador. 

Coneix i descriu  els 
comandaments de 
configuració i sap aplicar-los 
a diferents escenaris. 

Coneix i descriu  els 
comandaments de 
configuració i sap com 
aplicar-los. 

Coneix i descriu  els 
comandaments de 
configuració. 

No coneix els comandaments 
de configuració. 

 No ho ha presentat  / no ho 
ha fet 

2.5 Comandaments per a 
l’administració de 
l’encaminador. 

Coneix i descriu  els 
comandaments de 
l’administració i sap aplicar-
los a diferents escenaris. 

Coneix i descriu  els 
comandaments de 
l’administració i sap com 
aplicar-los. 

Coneix i descriu  els 
comandaments de 
l’administració 

No coneix els comandaments 
de l’administració. 

 No ho ha presentat  / no ho 
ha fet 

2.6 Configuració de 
l’encaminament estàtic. 

Coneix i descriu  els 
comandaments de 
configuració i sap aplicar-los 
a diferents escenaris. 

Coneix i descriu  els 
comandaments de 
configuració i sap com 
aplicar-los. 

Coneix i descriu  els 
comandaments de 
configuració. 

No coneix els comandaments 
de configuració. 

 No ho ha presentat  / no ho 
ha fet 
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Instrument d'avaluació PP4 
Continguts A B C D E 

2.7 Definició i ubicació de llistes 
de control d’accés (ACL). 

Coneix i descriu  i ubica les 
llistes de control d’accés i 
sap aplicar-les a diferents 
escenaris. 

Coneix i descriu  i ubica les 
llistes de control d’accés. 

Coneix i descriu  les llistes de 
control d’accés. 

No coneix les llistes de 
control d’accés. 

 No ho ha presentat  / no ho 
ha fet 
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Instrument d'avaluació AC2 

Competència genèrica A B C D E 
Efectuar consultes, dirigint-se a 
la persona adequada i saber 
respectar l’autonomia dels 
subordinats, informant quan 
sigui convenient. 

Ha exercit molt bé el seu rol 
d’Agent comercial 

Ha exercit correctament el 
seu rol d’Agent comercial 

Ha exercit mitjanament el 
seu rol d’Agent comercial 

Ha exercit el seu rol d’Agent 
comercial amb mancances. No ho ha fet. 

Mantenir l’esperit d’innovació i 
actualització en l’àmbit del seu 
treball per adaptar-se als 
canvis tecnològics i 
organitzatius del seu entorn 
professional. 

Ha exercit molt bé tots els rols. Ha exercit correctament dos 
dels rols. 

Ha exercit correctament un 
dels rols. 

No ha exercit mitjanament 
cap dels rols. No ha exercit cap dels rols. 

Liderar situacions col·lectives 
que es puguin produir, 
intervenint en conflictes 
personals i laborals, contribuint 
a l’establiment d’un ambient de 
treball agradable i actuant a 
tota hora de forma sincera, 
respectuosa i tolerant. 

Ha exercit molt bé el seu rol de 
Cap de projecte 

Ha exercit correctament el 
seu rol de Cap de projecte 

Ha exercit mitjanament el 
seu rol de Cap de projecte 

Ha exercit el seu rol de Cap 
de projecte amb mancances. No ho ha fet. 

Resoldre problemes i prendre 
decisions individuals, seguint 
les normes i procediments 
establerts, definits dins de 
l’àmbit de la seva competència. 

Ha exercit molt bé el seu rol 
gestor econòmic 

Ha exercit correctament el 
seu rol gestor econòmic 

Ha exercit mitjanament el 
seu rol gestor econòmic 

Ha exercit el seu rol gestor 
econòmic amb mancances. No ho ha fet. 

Crear i gestionar una petita 
empresa, realitzant un estudi 
de viabilitat de productes, de 
planificació de la producció i de 
comercialització. 

Ha exercit molt bé el seu rol de 
Cap de projecte 

Ha exercit correctament el 
seu rol de Cap de projecte 

Ha exercit mitjanament el 
seu rol de Cap de projecte 

Ha exercit el seu rol de Cap 
de projecte amb mancances. No ho ha fet. 
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Instrument d'avaluació AC2 
Competència específica A B C D E 

Administrar sistemes operatius 
de servidor, instal·lant i 
configurant el programari, en 
condicions de qualitat per 
assegurar el funcionament del 
sistema. 

Ha completat totes les fases del 
projecte 1 

projecte 1.  
Ha instal·lat el sistema 
operatiu,  ha instal·lat el 
programari i l’ha posat en 
funcionament. 

projecte 1.  
Ha instal·lat el sistema 
operatiu, i ha instal·lat el 
programari. 

projecte 1.  
Ha instal·lat el sistema 
operatiu 

No ha fet el projecte 1.  

Administrar serveis de xarxa 
(web, missatgeria electrònica i 
transferència d’arxius, entre 
d’altres) instal·lant i configurant 
el programari, en condicions de 
qualitat. 

Projecte1,  2 i 3 
Ha completat totes les fases.  

Projecte 1 i projecte 2 
Ha completat totes les fases.  

Projecte 1 
Ha completat totes les fases.  

Projecte 1 
No ha completat totes les 
fases.  

No ho ha fet. 

Administrar aplicacions 
instal·lant i configurant el 
programari, en condicions de 
qualitat per respondre a les 
necessitats de l’organització. 

projecte 1 
Ha completat totes les fases.  

projecte 1.  
Ha instal·lat el sistema 
operatiu,  ha instal·lat el 
programari i l’ha posat en 
funcionament. 

projecte 1.  
Ha instal·lat el sistema 
operatiu, i ha instal·lat el 
programari. 

projecte 1.  
Ha instal·lat el sistema 
operatiu 

No ha fet el projecte 1.  

Determinar la infraestructura de 
xarxes telemàtiques elaborant 
esquemes i seleccionant 
equips i elements. 

Projecte1,  2 i 3 
Ha completat totes les fases.  

Projecte 1 i projecte 2 
Ha completat totes les fases.  

Projecte 1 
Ha completat totes les fases.  

Projecte 1 
No ha completat totes les 
fases.  

No ho ha fet. 

Integrar equips de 
comunicacions a 
infraestructures de xarxes 
telemàtiques, determinant la 
configuració per assegurar la 
seva connectivitat. 

Projecte1 i  2 
Ha completat totes les fases.  

i 2 
Ha completat totes les fases 
del Projecte 1  i ha connectat 
els equips en el  projecte 2 .  

Projecte 1 
Ha completat totes les fases.  

Projecte 1 
No ha completat totes les 
fases.  

No ho ha fet. 

Administrar usuaris d’acord a 
les especificacions d’explotació 
per garantir els accessos i la 
disponibilitat dels recursos del 
sistema. 

Projecte1,  2 i 3 
Ha completat totes les fases.  

Projecte 1 i projecte 2 
Ha completat totes les fases.  

Projecte 1 
Ha completat totes les fases.  

Projecte 1 
No ha completat totes les 
fases.  

No ho ha fet. 
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Instrument d'avaluació AC2 
Competència específica A B C D E 

Diagnosticar les disfuncions del 
sistema i adoptar les mesures 
correctives per restablir la seva 
funcionalitat. 

Projecte1,  2 i 3 
Ha completat totes les fases.  

Projecte 1 i projecte 2 
Ha completat totes les fases.  

Projecte 1 
Ha completat totes les fases.  

Projecte 1 
No ha completat totes les 
fases.  

No ho ha fet. 
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Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 projecte 68 días jue 25/02/16 mar 07/06/16
1 1 Justificació 6 días jue 25/02/16 jue 03/03/16

2 1.1 redactar justificació 5 días jue 25/02/16 mié 02/03/16

3 1.2 Lliurament Justificació 0 días jue 03/03/16 jue 03/03/16

4 2 PAC1: Pla de Treball 13 días jue 03/03/16 mar 22/03/16

5 2.1 redactar objectius 4 días jue 03/03/16 mar 08/03/16

6 2.2 planificació del treball 5 días lun 07/03/16 vie 11/03/16

7 2.3 Fer GANTT 13 días jue 03/03/16 dom 20/03/16

8 2.4 redactar pac1 4 días mié 16/03/16 lun 21/03/16

9 2.5 Lliurament PAC1 0 días mar 22/03/16 mar 22/03/16

10 3 PAC2: Contextualització 14 días mié 16/03/16 mar 12/04/16

11 3.1 Recerca bibliogràfica 10 días mié 16/03/16 mié 06/04/16

12 3.2 Recerca competències 6 días mar 22/03/16 lun 04/04/16

13 3.3 Recerca perfil professional 6 días mar 22/03/16 lun 04/04/16

14 3.4 Redacció de competències i perfils 
professionals

6 días sáb 26/03/16 lun 04/04/16

15 3.5 Redacció de competències Tècnic ASIX 6 días sáb 26/03/16 lun 04/04/16

16 3.6 redactar PAC 2 4 días mié 06/04/16 lun 11/04/16

17 3.7 Lliurament PAC 2 0 días mar 12/04/16 mar 12/04/16

18 4 PAC3: Programació mòdul 7 32 días mar 22/03/16 mar 10/05/16

19 4.1 Recerca models programació 10 días mar 22/03/16 vie 08/04/16

20 4.2 redactar esquema general programació 
mòdul

11 días lun 28/03/16 lun 11/04/16

21 4.3 redactar programació M7 11 días mié 13/04/16 mié 27/04/16

22 4.4 redactar PAC 3 8 días mié 27/04/16 vie 06/05/16

23 4.5 Lliurament PAC 3 0 días mar 10/05/16 mar 10/05/16

24 5 PAC4: Expectatives 42 días mar 22/03/16 mar 24/05/16

25 5.1 Cerca centres FP 18 días mar 22/03/16 mié 20/04/16

26 5.2 Contactar centres 18 días mar 22/03/16 mié 20/04/16

27 5.3 Redactar qüestionari 10 días mié 30/03/16 mar 12/04/16

28 5.4 realitzar enquesta 17 días jue 14/04/16 vie 06/05/16

29 5.5 recollir dades enquesta 5 días mié 04/05/16 mié 11/05/16

30 5.6 Recollida de dades 0 días mié 04/05/16 mié 04/05/16

31 5.7 Processar i analiltzar dades 4 días vie 13/05/16 mié 18/05/16

32 5.8 Extreure conclusions 4 días mié 18/05/16 lun 23/05/16

33 5.9 preparar qüestionari entrevista docents 2 días vie 22/04/16 lun 25/04/16

34 5.10 realitzar entrevistes docents 7 días lun 02/05/16 mar 10/05/16

35 5.11 processar dades enquestes docents 2 días mié 11/05/16 jue 12/05/16

36 5.12 redactar PAC 4 13 días jue 05/05/16 lun 23/05/16

37 5.13 Lliurament PAC 4 0 días mar 24/05/16 mar 24/05/16

38 6 Treball Final 36 días mar 19/04/16 mar 07/06/16

39 6.1 corregir PAC3 5 días mié 25/05/16 mar 31/05/16

40 6.2 presentar PAC 3 corregida 0 días mar 31/05/16 mar 31/05/16

41 6.3 Redactar apartats memòria 9 días vie 20/05/16 mié 01/06/16

42 6.4 Donar format memòria 1 día jue 02/06/16 jue 02/06/16

43 6.5 Preparar recursos presentació virtual 12 días mar 19/04/16 mié 04/05/16

44 6.6 Realitzar presentació virtual 8 días lun 09/05/16 mié 18/05/16

45 6.7 Visualitzar presentació virtual 1 día lun 23/05/16 lun 23/05/16

46 6.8 Correcció presentació virtual 2 días mar 24/05/16 mié 25/05/16

47 6.9 Fer l'informe d'autoavaluació 2 días mié 01/06/16 jue 02/06/16

48 6.10 Lliurament Final 0 días mar 07/06/16 mar 07/06/16

03/03

22/03

12/04

10/05

04/05

24/05

31/05

07/06

L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M

15 feb '16 29 feb '16 14 mar '16 28 mar '16 11 abr '16 25 abr '16 09 may '16 23 may '16 06 jun '16

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Fecha: mié 08/06/16


