
  

 

Formació gratuïta 
Dirigida a: Dirigida preferentment a persones desocupades 

DENOMINACIÓ CP: Confecció i Publicació de pàgines Web 

Nivell CP: 2 

CODI CP: IFCD0110       Núm. ordre: MP53/20 

ITINERARI MODULAR DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
ACCIÓ FORMATIVA: CONSTRUCCIÓ DE PÀGINES WEB     
Codi MF: MF0950_2      Núm. acció formativa: 290/20 
Durada: 210h        Horari: 15:30h – 20:30h 
Inici:  12/11/20       Acabament: 29/01/21 
Data límit d’inscripció: 09/11/20     Data de selecció: 11/11/20 
 
ACCIÓ FORMATIVA: INTEGRACIÓ DE COMPONENTS SOFTWARE EN PÀGINES WEB  
Codi MF: MF0951_2      Núm. acció formativa: 291/20 
Durada:  180h       Horari: 15:30h – 20:30h 
Inici: 01/02/21       Acabament: 26/04/21 
Data límit d’inscripció: 27/01/21     Data de selecció: 29/01/21 
 
ACCIÓ FORMATIVA: PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB     
Codi MF: MF0952_2      Núm. acció formativa: 292/20  
Durada:  250h       Horari: 15:30h – 20:30h 
Inici: 29/03/21       Acabament: 30/04/21 
Data límit d’inscripció: 24/03/21     Data de selecció: 26/03/21 
 
ACCIÓ FORMATIVA: PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DEL CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT  IFCD0110 CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB   
Codi MF: MP0278      Núm. acció formativa: 293/20 
Durada:  80h       Horari: 8h 
Inici: 3/05/21       Acabament: 30/06/21 
Data límit d’inscripció: 28/04/21     Data de selecció: 30/04/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

REQUISITS DELS ALUMNES:  
 

Les persones interessades a participar en les accions formatives han 
d’estar inscrites al SOIB amb la demanda d’ocupació actualitzada abans 

de formalitzar la sol·licitud del curs. 
 

Es prioritzaran persones desocupades. 
 
 
Requisits dels alumnes:  
Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria 
Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el 
conjunt dels dos cursos 
Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 
Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del 
certificat al qual es vol accedir. En el cas que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 1 de la 
mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d'una altra àrea de la mateixa família 
professional 
Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es desitja accedir 
Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – *FPI) 
Complir algun dels requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau mitjà: 
Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d'un títol de nivell acadèmic superior 
Tenir un títol de Formació Professional Bàsica 
Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (*PQPI) 
Haver superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà de formació professional 
en centres públics o privats autoritzats per l'Administració educativa 
Haver superat la prova d'accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o 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 
Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la 
formació corresponent al certificat de professionalitat 
 
Informació, inscripció i realització: CIFP Francesc de Borja Moll 
Centre Impartidor: CIFP Francesc de Borja Moll 
Adreça: Caracas, 6 07007. Palma de Mallorca  Persona de contacte: Josep Lluís Huerta Grafià 
Telèfon: 971278150 Adreça electrònica: certificatprofessionalitat@iesfbmoll.org 
Selecció: Prova pràctica  Entrevista personal  Prova escrita 
 
 

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