
 
 
 
 

 

  CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 2: 

CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB 
Adreçat a treballadors ocupats i no ocupats 

Requisits d’accés... 

a) Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 
b) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat 
al que desitja accedir.  
c) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional. 
d) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d'accés 
regulades per les administracions educatives. 
e) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys. 
En aquest curs coneixereu... 

Crear pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, amb l’elaboració 
de fulls d’estil, plantilles i formularis. 
Àmbit professional,  sectors productius i sortides laborals de l’acció formativa... 

Desenvolupa la seva activitat professional tant per compte propi, com a per compte d'altri en empreses o entitats públiques o privades 
de qualsevol grandària, que disposin d'infraestructura de xarxes intranet, Internet o extranet, a l'àrea de desenvolupament del 
departament d'informàtica. 
Se situa sobretot en el sector serveis, i principalment en els següents tipus d'empreses: empreses de desenvolupament de programari 
amb tecnologies web; empreses que tenen com a objectiu de negoci la comercialització de serveis d'anàlisis, disseny i construcció 
d'aplicacions informàtiques per a infraestructures de xarxes intranet, Internet i extranet; empreses o entitats que utilitzen sistemes 
informàtics per a la seva gestió. 
Ocupacions o llocs de treball relacionats tals com desenvolupador de pàgines web i mantenidor de pàgines web. 
 

Mòduls formatius que conformen el curs:  
 
MF0950_2 CONSTRUCCIÓ DE PÀGINES WEB (210H) (04/02/2019-02/04/2019) 

UF1302 CREACIÓ DE PÀGINES WEB AMB EL LLENGUATGE DE MARQUES (80H) (0402/2019-25/02/2019) 
UF1303 ELABORACIÓ DE FULLS D’ESTIL (70H) (26/02/2019-15/03/2019) 
UF1304 ELABORACIÓ DE PLANTILLES I FORMULARIS (60H) (18/03/2019-02/04/2019) 

MF0951_2 INTEGRACIÓ DE COMPONENTS SOFTWARE EN PÀGINES WEB (180H) (03/04/2019-28/05/2019) 

UF1305 PROGRAMACIÓ AMB LLENGUATGES DE GUIÓ EN PÀGINES WEB (90H) (03/04/2019-02/05/2019) 
UF1306 PROVES DE FUNCIONALITAT I OPTIMITZACIÓ DE PÀGINES WEB(90H) (03/05/2019-28/05/2019) 

MF0952_2 PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB (29/05/2019-21/06/2019) 
FCO FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (40H) (24/06/2019-03/07/2019) 
MP MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS (80H) (04/07/2019-25/07/2019) 

 

 DATA INICI: 04/02/2019 
 DATA FINALITZACIÓ: 03/07/2019 + pràctiques 
 HORARI: DILLUNS A DIVENDRES  15:00-20:00h 

 DURADA TOTAL DEL CURS: 480H de teoria + 40 H FC + 80H Pràctiques Professionals no laborals 

  
Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya  

Documentació que cal aportar: fotocòpia del DNI, de la tarja de l’atur, acreditació formativa i laboral , CV i una foto mida carnet. 

Av. Roma 5-C,  1r.- 2a.  43005 Tarragona 

info@ceop.es / www.ceop.es /977 25 23 24 / 682 600 584 

Compartint més amb tu 

   
www.facebook.com/ceopformacio 
www.twitter.com/CEOPformacio 

www.instagram.com/ceopformacio            
  

http://www.ceop.es/
http://es-es.facebook.com/ceopformacio
http://twitter.com/#!/CEOPformacio
http://www.facebook.com/ceopformacio
http://www.twitter.com/CEOPformacio
http://www.instagram.com/ceopformacio

