
                                                          
 

 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 Confecció i publicació de pàgines web 

 (amb mòdul de pràctiques en empresa) 
 

Certificat de Professionalitat Complert   
Un certificat de professionalitat és un títol que acredita a un treballador/a en una qualificació professional dins del Catàleg Nacional 
de les Qualificacions Professionals. Són emesos pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” o, per l’Administració Laboral de les 
Comunitats Autònomes, i tenen validesa a tot el territori nacional. Els Certificats de Professionalitat estan composats per mòduls 
formatius i per un mòdul de pràctiques professionals. Un cop superats els mòduls corresponents a aquest Certificat de Professionalitat, 
el SOC és el responsable d’expedir el títol a instància de la persona sol·licitant. 
 

Nivell 2 d’entrada =  Titulació acadèmica mínima requerida: ESO / EGB o equivalent. 
 
Dates  
Data Inici    FEBRER 2022 
Data Final  classes   JULIOL 2022 
Periode de  pràctiques  juliol-setembre 
Horari    14:30 – 20:00 de dilluns a divendres 

    

Hores Totals    600 hores (amb pràctiques incloses) 

 
Família Professional : Informàtica i comunicacions. 
Objectiu curs: 
 Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats 
d'acord amb les especificacions i les condicions d'usabilitat facilitades, i dur a terme els procediments d'instal·lació i de verificació de les 
pàgines al servidor corresponent. 
 

Principals sortides professionals: 
Desenvolupador/a de pàgines web (disseny i programació) 
Mantenidor/a de pàgines web. 
 

Perfil d’entrada de l’alumnat: 
_ Nivell de Formació : NIVELL 2 
_ Disponibilitat horària de tardes. Assistència obligatòria 
_ Coneixements informàtics 
_ Motivació envers les ocupacions que ajudin en aquest àmbit. 

 

Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives que composen el programa: 
 
Mòdul 1: Creació de pàgines web        210 hores. 
Mòdul 2: Integració de components de programari a pàgines web     180 hores. 
Mòdul 3: Publicació de pàgines web  - PROJECTE FINAL - WORDPRESS    90 hores. 
Mòdul 4. Formació complementària       40 hores. 
Mòdul de pràctiques professionals no laborals de confecció i publicació de pàgines web   80 hores. 
                                                                                          TOTAL 600 HORES  
    

Lloc d´impartició: 
Centre de Formació Creatiu i Tècnic Sabadell  -CTS (Escola Tècnica del Vestir, SL) 
C/ Vila Cinca,  155  08208 - SABADELL 
 
Interessats/des trucar al  937170047 o bé enviar mail amb les vostres dades a info@ctsformacion.com 
www.ctsformacion.com  
 

mailto:info@ctsformacion.com
http://www.ctsformacion.com/

