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Àmbit: Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web  
Departament d’Educació  
Avaluació i acreditació de competències  curs 2019-20 
 

Treballes amb ordinadors o fas pàgines web ? 
Actues sobre sistemes microinformàtics, sobre el maquinari i el programari, assegurant la qualitat 
del funcionament i utilització, recolzant l’usuari en el maneig.  
Crees pàgines web que integrin diferents elements, amb llenguatges i editors apropiats i en fas  la 
publicació al servidor corresponent. 
Pots acreditar la teva experiència laboral i la formació no formal.  
Inscriu-t’hi! 
El termini de preinscripció és del 5 al 19 de setembre de 2019. 
Consulta la convocatòria a http://acreditat.gencat.cat  
Hi trobaràs els requisits, el calendari i molta informació útil.  
Obtindràs un certificat amb les unitats de competència acreditades 
 
Per a què serveix? 

• Per a reconèixer oficialment la teva experiència laboral  
• Per a convalidar, segons les unitats de competència acreditades, els mòduls (matèries) 

corresponents en el cicle formatiu CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes. 
• Per a estar exempt, segons les unitats de competència acreditades,  dels mòduls formatius 

(matèries) corresponents en un o més d’un dels certificats de professionalitat següents: 
o Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics, de nivell 2 
o Sistemes microinformàtics, de nivell 2 
o Confecció i publicació de pàgines web, de nivell 2 

Característiques de la convocatòria 
Es convoquen 110 places 

Àmbit: Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web Places 
Família Professional del cicle: Informàtica i comunicacions 

110 

Cicle formatiu codi QP Qualificació professional 

CFGM Sistemes 
microinformàtics i xarxes 

IC_2-298_2 Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics 
IC_2-078_2 Sistemes microinformàtics 

Certificat de professionalitat codi QP Qualificació professional 
Confecció i publicació de 
pàgines web 

IC_2-297_2 Confecció i publicació de pàgines web 

      
 

Institut participant de l’àmbit Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines  Places 
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)* 110 
(*) Les persones seran ateses, dins de les possibilitats dels centres, en un institut proper al domicili 
indicat a la sol·licitud. 

http://acreditat.gencat.cat/

