
 

ANNEX IV 
 

I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  

Denominació: Docència de la formació professional per a l'ocupació.  

Codi: SSCE0110 

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat 

 
Àrea professional: Formació i educació  

Nivell de qualificació professional: 3  

Qualificació professional de referència: 

SSC448_3 Docència de la formació per a l'ocupació (RD 1096/2011, de 22 de juliol, de 2011). 

 

Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat: 

UC1442_3: Programar accions formatives per a l'ocupació i adequar-les a les característiques i 

condicions de la formació, al perfil dels destinataris i a la realitat laboral. 

UC1443_3: Seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics per al 

desenvolupament de continguts formatius. 

UC1444_3: Impartir i tutoritzar accions formatives per a l'ocupació mitjançant tècniques, estratègies 

i recursos didàctics. 

UC1445_3: Avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge en les accions formatives per a 

l'ocupació. 

UC1446_3: Facilitar informació i orientació laboral, i promoure la qualitat de la formació 

professional per a l'ocupació. 

 

Competència general: 

 
Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional 

per a l'ocupació; elaborar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics; orientar sobre els 

itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en cada especialitat, i 

promoure permanentment la qualitat de la formació i l'actualització didàctica. 

 
Entorn professional: 

 
Àmbit professional: 

 
Desenvolupa la seva activitat professional en l'àmbit públic i privat, en centres o entitats que 

imparteixin formació professional per a l'ocupació, tant per a treballadors com aturats, així com per 

a col·lectius especials. El seu acompliment professional es duu a terme en empreses, 

organitzacions i entitats de caràcter públic o privat, i que imparteixin formació per compte propi o 

aliè. 

En el desenvolupament de l'activitat professional s'apliquen els principis d'accessibilitat universal 

d'acord amb l legislació vigent. 

Sectors productius: 

 
Se situa en tots els sectors productius, en les àrees de formació professional per a l'ocupació, ja 

sigui en la formació que ofereixen els departaments competents, de demanda o en alternança amb 

l'ocupació, i altres accions d'acompanyament i suport a la formació, o dins els ensenyaments no 

formals. 



 

Ocupacions i llocs de treball relacionats: 

 
2329.1010 Formador/a de formació no reglada. 

2329.1029 Formador/a de formació ocupacional no reglada. 

2329.1029 Formador/a ocupacional. 

2329.1029 Formador/a per a l'ocupació. 
2321.1034 Formador/a de formadors. 

 
Durada de la formació associada: 380 hores 

 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 

 
MF1442_3: Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació (60 hores). 

 
MF1443_3: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en 

la formació professional per a l'ocupació (90 hores). 

 

MF1444_3: Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació (100 hores). 

• UF1645: Impartició d'accions formatives per a l'ocupació (70 hores). 
• UF1646: Tutorització d'accions formatives per a l'ocupació (30 hores). 

 
MF1445_3: Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge en la formació professional per a 

l'ocupació (60 hores). 

 
MF1446_3: Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació 

(30 hores). 

 

MP0353: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de docència en la formació per a l'ocupació 

(40 hores). 

 
 

II. PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

 

El perfil professional del certificat de professionalitat es defineix per la qualificació professional i/o 

per les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals que aquest 

tingui de referència. Inclou les realitzacions professionals (RP) i els criteris de realització (CR) de 

cadascuna de les unitats de competència que conformen el certificat de professionalitat. 

 

Aquesta informació es pot consultar, en català, al Catàleg de Qualificacions Professionals de 

Catalunya publicat al web de l’Institut Català de Qualificacions Professionals, a 

http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do. 

 

FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  

 
MÒDUL FORMATIU 2 

 
Denominació: SELECCIÓ, ELABORACIÓ, ADAPTACIÓ I UTILITZACIÓ DE MATERIALS, 

MITJANS I RECURSOS DIDÀCTICS EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ. 

 

Codi: MF1443_3 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do
http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do


 

Associat a la unitat de competència: 
 

UC1443_3 Seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics per al 

desenvolupament de continguts formatius. 

 
Durada: 90 hores 

 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, RP2 i RP3 pel que fa 
al disseny, l'elaboració i l'ús de material gràfic. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació: 

 
C1: Seleccionar, adaptar o elaborar materials gràfics en diferents tipus de suports per al 

desenvolupament dels continguts segons els criteris tècnics i didàctics. 

CE1.1 Identificar les possibilitats didàctiques dels diferents mitjans i recursos gràfics en funció 

de les característiques de l'acció formativa. 

CE1.2 Seleccionar fonts o recursos actualitzats i significatius en funció de la modalitat 

d'impartició, els objectius programats i destinataris de l'acció formativa, respectant la legislació 

vigent sobre la propietat intel·lectual. 

CE1.3 Analitzar el contingut que cal transmetre, així com les seves característiques, el nivell de 

complexitat, la dificultat d'assimilació i la quantitat d'informació, entre d'altres. 

CE1.4 Dissenyar i elaborar material gràfic d'acord amb les condicions tècniques i 

pedagògiques de cada suport, i revisar-ne sistemàticament l'acabat abans d'utilitzar-lo o 

reproduir-lo. 

CE1.5 En un cas pràctic que té per objecte dissenyar i elaborar material gràfic per a una acció 
formativa: 

- Analitzar els objectius programats i les característiques dels destinataris de l'acció 

formativa. 

- Seleccionar fonts o recursos que fonamenten els continguts de l'acció formativa. 

- Dissenyar el guió gràfic (tipografia i paràgraf, entre d'altres) del material i afavorir-ne la 
llegibilitat i l'ús. 

- Elaborar el material gràfic segons els criteris didàctics, respectant la legislació vigent sobre 
propietat intel·lectual, i revisar l'acabat. 

- Revisar de manera sistemàtica el que s'ha elaborat i fer correccions ortogràfiques i de 
disseny, entre d'altres. 

 
C2: Utilitzar mitjans i recursos gràfics segons els criteris metodològics i d'eficiència. 

CE2.1 Ubicar els mitjans gràfics en l'espai de treball tenint en compte els usuaris i les 
condicions ambientals. 

CE2.2 Utilitzar mitjans i materials gràfics segons les especificacions tècniques i pautes 
didàctiques. 

CE2.3 Resoldre imprevistos o errors amb mitjans i materials gràfics a fi de garantir la 

continuïtat de l'acció formativa. 

CE2.4 Identificar les mesures de prevenció de riscos laborals i mediambientals relacionades 

amb l'ús de mitjans gràfics. 

CE2.5 En un cas pràctic que té per objecte utilitzar material gràfic per a una acció formativa: 

- Seleccionar mitjans i recursos gràfics que ofereixin seguretat al docent en fer- ne ús durant 
una sessió formativa 

- Comprovar l'estat de mitjans i materials gràfics, i solucionar-ne possibles errors. 

- Utilitzar mitjans i materials gràfics en funció de la situació d'aprenentatge seguint les 

especificacions tècniques i pautes didàctiques. 

- Valorar la idoneïtat del recurs elaborat i l'eficàcia dels resultats. 

 
C3: Seleccionar, adaptar o elaborar material audiovisual i multimèdia per al desenvolupament dels 

continguts segons els criteris tècnics i didàctics. 

CE3.1 Identificar les possibilitats didàctiques de materials audiovisuals i multimèdia (pissarra 



 

interactiva, presentació multimèdia, vídeo, so i web, entre d'altres) en funció de l'ús i la 

modalitat de l'acció formativa. 

CE3.2 Descriure els efectes que l'impacte tecnològic i les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) produeixen en la formació. 

CE3.3 Seleccionar i adaptar materials audiovisuals o multimèdia en funció de la modalitat 

d'impartició, els objectius, els continguts, les condicions ambientals i les característiques dels 

destinataris, respectant la legislació vigent de propietat intel·lectual. 

CE3.4 Analitzar el contingut que cal transmetre, així com les característiques, el nivell de 
complexitat, la dificultat d'assimilació i la quantitat d'informació, entre d'altres. 

CE3.5 Elaborar material audiovisual i multimèdia de qualitat, utilitzant els dispositius 

audiovisuals i els sistemes informàtics més freqüents. 

CE3.6 Dissenyar de manera flexible una presentació multimèdia i permetre variacions en la 
seva seqüència. 

CE3.7 En un cas pràctic que té per objecte elaborar material audiovisual i multimèdia per a una 

acció formativa: 

- Crear el guió gràfic i didàctic segons les característiques tècniques del mitjà o recurs que 
serveix de suport. 

- Revisar el material audiovisual i multimèdia, i millorar-lo i actualitzar-lo per donar-li un 

acabat de qualitat tecnicometodològic. 

 

C4: Utilitzar mitjans i recursos audiovisuals i multimèdia segons la modalitat d'impartició de la 
formació, criteris metodològics i d'eficiència. 

CE4.1 Ubicar en l'espai de treball els mitjans i recursos audiovisuals i multimèdia (projector 

multimèdia, reproductor d'àudio, reproductor de vídeo i ordinador, entre d'altres) segons les 

normes de seguretat i salut ambiental. 

CE4.2 Utilitzar l'entorn virtual d'ensenyament-aprenentatge en situacions de formació en línia. 

CE4.3 Comprovar sistemàticament el funcionament dels mitjans i recursos audiovisuals i 

multimèdia, i assegurar-ne l'ús durant l'acció formativa. 

CE4.4 Utilitzar mitjans i recursos audiovisuals i multimèdia seguint les especificacions 

tècniques i pautes didàctiques (organització del contingut, atenció i motivació de l'alumnat). 

CE4.5 Esmenar possibles errors tècnics amb mitjans alternatius a fi de garantir la continuïtat de 
l'acció formativa. 

CE4.6 Identificar les mesures de prevenció de riscos laborals i mediambientals 

relacionades amb l'ús de recursos audiovisuals i multimèdia. 

CE4.7 En un cas pràctic que té per objecte utilitzar mitjans i recursos audiovisuals i multimèdia 

per a una acció formativa: 

- Organitzar els recursos de manera que se n'afavoreixi l'ús combinat o simultani dels 

audiovisuals i multimèdia. 

- Ubicar els recursos en el context en què es desenvoluparà la formació, segons les 

condicions ambientals, distribució de l'alumnat i característiques del mateix recurs. 

- Verificar el funcionament correcte seguint les especificacions tècniques i normes de 
seguretat i salut laboral. 

- Seleccionar mitjans i recursos audiovisuals i multimèdia que ofereixin seguretat al docent 

en fer-ne ús durant una sessió formativa. 

- Valorar la idoneïtat del recurs elaborat i l'eficàcia dels resultats. 

 
Sumari: 

 
1. Disseny i elaboració de material didàctic imprès. 

- Finalitat didàctica i criteris de selecció dels materials impresos. 

- Característiques del disseny gràfic: 

- Tipografia: anatomia d'una lletra, famílies tipogràfiques (regular, negreta, cursiva, negreta 

cursiva, versaleta) i classificació. 

- Paràgraf: tipus (espanyol, alemany, francès, bandera, culdellàntia), alineació (esquerra, 
centrada, dreta, justificada, justificada forçosa). 



 

- Pàgina: marges, elements d'una pàgina (encapçalament, títol, cos de text, imatge, peu de 

foto, número de pàgina, peu de pàgina), retícula (distribució d'elements a la pàgina). 

- Color: RGB, CMYK, cercle cromàtic. 

- Elements del guió didàctic: 

- Generals: índex, glossari, annex, bibliografia. 

- Específics: introducció, objectius, continguts, resums, infografies, activitats, autoavaluació. 

- Seleccionar materials didàctics impresos en funció dels objectius que cal aconseguir, 

respectant la normativa sobre propietat intel·lectual. 

- Aplicar mesures de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental en el disseny i 

l'elaboració de material didàctic imprès. 

 

2. Planificació i utilització de mitjans i recursos gràfics. 

- Característiques i finalitat didàctica: 

- Tipus 

- Ubicació en l'espai. 

- Recomanacions d'ús. 

- Disseny d'un guió amb l'estructura d'ús en una sessió formativa. 

 
3. Disseny i elaboració de materials i presentacions multimèdia. 

- El projector multimèdia: 

- Característiques i finalitat didàctica. 

- Recomanacions d'ús. 

- Ubicació en l'espai. 

- Presentació multimèdia: 

- Disseny de diapositives (composició, text, color, imatge fixa i en moviment, animació, so). 

- Estructuració de la presentació (introducció, desenvolupament i conclusió). 

- Seqüenciació de la presentació. 

- Elaboració de presentacions multimèdia i respecte a la normativa sobre propietat 
intel·lectual. 

- Utilitzacions d'aplicacions informàtiques per al disseny de presentacions multimèdia. 
- Aplicació de mesures de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental en el disseny 

i l'elaboració d'una presentació multimèdia. 

 

4. Utilització del web com a recurs didàctic. 

- Internet: 

- Conceptes associats (www, http, URL, html i navegadors web, entre d'altres). 

- Serveis (pàgina web, correu electrònic, missatgeria instantània, videoconferència, fòrums, 

blog i wiki, entre d'altres). 

- Criteris de selecció de recursos didàctics a través del web. 

 
5. Utilització de la pissarra digital interactiva. 

- Components (ordinador, projector multimèdia i aplicació informàtica, entre d'altres). 

- Característiques i finalitat didàctica. 

- Eines (calibratge, escriptura i accés a l'aplicació informàtica, entre d'altres). 

- Ubicació en l'espai. 

- Recomanacions d'ús. 
 

6. Entorn virtual d'aprenentatge. 

- Plataforma o aula virtual: característiques i tipus. 

- Utilització d'eines per a la comunicació virtual amb finalitat educativa: fòrums, xat, correu, etc. 

- Recursos propis de l'entorn virtual d'aprenentatge. 

- Tasques i activitats: avaluació i registre de qualificacions. 

- Elaboració de vídeos tutorials i altres recursos amb eines de disseny senzilles. 

- Aplicacions més freqüents en la formació en línia. 

 



 

Orientacions metodològiques: 
 

Les unitats formatives corresponents a aquest mòdul es poden programar de manera independent. 

 

 

 


