
 

Formació gratuïta 
 

Dirigida a:  Persones treballadores desocupades 

 

DENOMINACIÓ CP: CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB 

 

Nivell CP: 2 

CODI CP: IFCD0110 Núm. ordre: MP13/20 

ITINERARI MODULAR DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
ACCIÓ FORMATIVA:Construcció de pàgines web  
Codi MF: MF0950_2 Núm. acció formativa: 160/20 
Durada: 210h Horari: 15:30h – 20:30h 
Inici: 21/12/2020 Acabament: 18/03/2021 
Data límit d’inscripció: 1/12/2020 Data de selecció: 14/12/2020 
 
ACCIÓ FORMATIVA:Integració de components software en pàgines web  
Codi MF: MF0951_2 Núm. acció formativa: 161/20 
Durada: 180h Horari: 15:30h – 20:30h 
Inici: 19/03/2021 Acabament: 19/05/2021 
Data límit d’inscripció: 09/03/2021 Data de selecció: 10/03/2021 
 
ACCIÓ FORMATIVA:Publicació de pàgines web  
Codi MF: MF0952_2 Núm. acció formativa: 162/20 
Durada: 90h Horari: 15:30h – 20:30h 
Inici: 20/05/2021 Acabament: 15/06/2021 
Data límit d’inscripció: 12/05/2021 Data de selecció: 13/05/2021  
 
ACCIÓ FORMATIVA:Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Confecció i publicació de pàgines 
web 

 
Codi MF: MP0278 Núm. acció formativa: 163/20 
Durada: 80h Horari: 8 hores diàries 
Inici: 21/06/2021 Acabament : 02/07/2021  
Data límit d’inscripció: 14/06/2021 Data de selecció: 15/06/2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

REQUISITS DELS ALUMNES:Ser treballador/a desocupat/da inscrit com a demandant 
d’ocupació. La participació d’aquests treballadors ha d’assolir un percentatge mínim del 70% 
respecte del total dels que inicien l’especialitat formativa. El 30% restant, com a màxim, pot ser 
cobert per treballadors ocupats. 
 
Requisits de l’alumnat: 
 
• Disposar del títol de graduat en ESO. 

• Haver superat el curs de 2n de BUP. 

• Estar en possessió d’un CP de nivell 2. 

• Estar en possessió d’un CP de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional. 

• Estar en possessió del títol de Tècnic auxiliar (Formació professional de primer grau, FPI). 

 
• Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà: 
 

• Graduat en educació secundaria obligatòria. 

• Haver superat la prova d’accés regulada per l’Administració educativa. 

• Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de gra mitjà. 

• Haver superat la prova d’accés de caràcter general dels ensenyaments esportius de règim 

especial de grau mitjà i a les formacions esportives de nivell I . 

• Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior de formació 

professional. 

• Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys. 

• Tindre o superar les proves de competències clau necessàries per a cursar amb 

aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat. 
 
 
 
Informació, inscripció i realització: IES Joan Ramis i Ramis 
Centre Impartidor:IES Joan Ramis i Ramis 
Adreça:Av. Vives Llull, 15 Persona de contacte:Joan Melsión  
Telèfon:971360133  
Adreça electrònica:iesjoanramisiramis@educaib.eu 
Selecció: 
Prova pràctica Entrevista personal Prova escrita 
 

Consultau el nostre web a: http://www.soib.es 

 


