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1. Introducció  

Què és la competència? 

Si es busqués un sinònim de la paraula competència probablement, el més idoni seria el de 
“ser capaç de...”. De fet, segons una de les definicions que apareix a l’Enciclopèdia Catalana, 
vinculada a l’aspecte psicològic de la paraula, la competència és  el Repertori de conductes 
que un individu posseeix i que estan relacionades amb un desenvolupament superior o reeixit 
en un treball concret dins d'una organització determinada.  

Des d’un punt de vista més concret en l’educació, es poden trobar moltes definicions de 
competència. Tot seguit se’n presenten algunes com a mostra, i com a prova de l’amplitud del 
terme: 

� Capacitat d’aplicar els coneixements i les aptituds, posant en evidència la facultat de fer 
ús d’allò que s’ha après en situacions noves (Eurydice, 2002). 

� Adquirir les competències professionals requerides en el treball, el que implica adquirir 
coneixements sobre fets i conceptes; però també adquirir coneixements sobre 
procediments i actituds. (Blas Aritio, 2007) 

� Les competències es defineixen com una combinació de coneixements, capacitats i 
actituts adequades al context (Comissió Europea, 2007) 

� El CEDEFOP, Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, defineix 
competència com la capacitat per utilitzar el coneixement a la pràctica.  

De les definicions anteriors si que es pot veure que la idea de competència es contraposa, 
doncs, a la idea tradicional de coneixement. En un sistema educatiu plantejat des del punt de 
vista tradicional del coneixement, l’objectiu principal d’aquest ensenyament és assolir el 
coneixement de determinats continguts i habilitats, per exemple, sabers sumar, saber llegir, 
saber córrer. L’assoliment del coneixement és la finalitat en si. En canvi, en un sistema 
educatiu basat en competències, es dóna tant de valor al fet de saber, com al “saber fer” i 
“saber aplicar” aquests coneixement en situacions concretes. Seguint amb els exemples 
anteriors, el sistema educatiu s’orientaria a saber fer una suma per resoldre un problema 
quotidià de matemàtiques, saber llegir per desenvolupar una opinió crítica d’una determinada 
informació o saber córrer, per desenvolupar una vida sana que incorpori l’exercici físic com a 
font de plaer i salut. És a dir l’aprenentatge no és el fi, sinó el mitjà per a aconseguir alguna 
cosa, és a dir un enfocament instrumental. Aquests serien alguns exemples que il·lustrarien la 
contraposició entre la idea de l’educació basada en competències o d’educació basada en 
coneixements.  

Per tant, en els darrers anys, totes les institucions educatives i els i les seves representants han 
desenvolupat polítiques i accions encaminades a identificar i treballar les competències 
bàsiques de les diferents etapes educatives.  

 

Breu perspectiva històrica de l’educació basada en competències 

Veient les definicions anteriors es pot començar a explicar què vol dir avaluar segons 
determinades competències. Abans, però, és interessant revisar com s’ha vehiculat l’educació 
dels i de les alumnes en el sistema educatiu en èpoques anteriors.  

La idea de competència, tot i que és en els darrers anys que se’n parla amb més intensitat, no 
és nova. De fet, ja se’n troben referències en documents de l’antiga Grècia. Per exemple, Plató 
va introduir el concepte de ikano, que vol dir capaç i el concepte Epangelmatikes ikanotita, que 
vol dir vocació professional. De fet, històricament, el reconeixement social de la capacitat d’una 
persona per desenvolupar una determinada tasca, és a dir, de la seva competència per dur-la 
terme, ha estat el criteri pel qual s’ha reconegut la funció o ofici de cada membre de la societat. 
El sabater era el sabater perquè era capaç de fer sabates, el filòsof era el filòsof perquè era 
capaç de pensar i elaborar idees abstractes, etc. 
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Amb els sistemes educatius moderns, nascuts dels processos de canvi socials de la revolució 
industrial, l’educació es comença a institucionalitzar i les autoritats públiques comencen a 
organitzar els sistemes educatius estatals. L’aprenentatge, que fins llavors s’havia basat 
majoritàriament en l’aprenentatge pràctic vinculat al món laboral, es va regulant i 
estandarditzant amb diverses lleis educatives. Els sistemes educatius moderns, suposen un 
avenç inqüestionable per a la societat, ja que, entre d’altres coses prenen com a principi de  
base per l’educació la universalització i gratuïtat de l’educació bàsica. Ara bé, aquests sistemes 
educatius, també es centren en l’estandarització d’uns continguts “imprescindibles” per a tots 
els i les alumnes, és a dir són sistemes educatius basats en l’adquisició de continguts concrets i 
que no tenen massa en compte la relació amb l’entorn i l’aplicació d’aquests continguts en 
situacions pràctiques.   

Molta gent que va realitzar la seva educació bàsica durant els anys de la dictadura franquista 
encara recorda, avui en dia, la llista dels reis gots, que van governar la Península Ibèrica entre 
els segles V i VIII: Ataulfo, Sigerico, Wail, Teodorico i fins a 30 més, uns continguts, que de 
poca utilitat són avui en dia. En el sistema educatiu on van estudiar la gent d’aquesta 
generació, era una pràctica habitual ensenyar continguts que calia memoritzar, com la llista 
dels reis gots, la llista de rius d’Espanya, entre d’altres. L’avaluació de l’aprenentatge de 
l’alumne es realitzava, principalment, pels continguts que era capaç de retenir un determinat 
alumne, sense importar massa si aquests continguts li eren útils per a donar resposta a 
situacions i problemes de l’entorn de l’alumne. Per tant es tractava d’un aprenentatge de molt 
poca utilitat social.  

Cap als anys 80 es comença a plantejar la idea de l’aprenentatge basat en competències i no 
en continguts i així els sistemes educatius comencen a fer un esforç per identificar quines són 
les competències bàsiques que necessiten els alumnes. Des dels anys 80 que els 
responsables educatius treballen, no només en aquesta identificació de competències bàsiques 
de cada etapa educativa, sinó també en quins són els millors mecanismes d’avaluació de les 
competències, com es poden comparar i equiparar competències, quina repercussió tenen les 
competències adquirides en l’àmbit educatiu en la societat i, en el cas concret de la formació 
professional, en el mercat de treball.  

Segons la Organization for Economics Co-operation and Development (OECD) les 
competències que es treballin en l’àmbit educatiu haurien de: 

� augmentar la productivitat i competitivitat en el mercat; 

� reduir al mínim la desocupació mitjançant el desenvolupament d'una mà d'obra 
qualificada i adaptable, i  

� la creació d'un entorn per a la innovació en un món dominat per la competència global. 

Des d'una perspectiva social més àmplia, els coneixements, habilitats i competències són 
importants a causa de les seves contribucions fora del domini de l'economia i el treball.  

Contribueixen a: 

� l'augment de la participació individual en les institucions democràtiques; 

� la cohesió social i la justícia, i enfortiment dels drets humans i l'autonomia com a 
contrapès a la creixent desigualtat global de les oportunitats i l'augment de la 
marginació individuals. 

 

En general, doncs, el canvi de paradigma dels sistemes educatius moderns, de passar de 
l’aprenentatge basat en continguts a l’aprenentatge basat en competències, és un canvi de 
paradigma complex i ampli, que implica importants reformes dels sistemes educatius, reformes 
en els quals encara avui s’està treballant i comprovant-ne els seus resultats. 

Aquest canvi tant profund pel qual estan passant tots els sistemes educatius i que no pretén 
altra cosa que apropar-se als mecanismes de desenvolupament de la societat actual, implica 
canvis en tots els estaments educatius, no només canvis legislatius i normatius, sinó també 
canvis en l’estructura organitzativa dels centres educatius, canvis en la metodologia educativa, 
canvis en els rols del professorat i alumnat, canvis en els mecanismes d’avaluació i canvis en la 
posició de l’entorn social (famílies, empreses, entitats) respecte la comunitat educativa.  
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Un marc europeu comú 

Una altre aspecte a destacar i que també està vinculat, en part, al concepte de l’aprenentatge 
vinculat a competències són les polítiques europees sobre educació superior que s’han 
implantat els darrers anys.  

En aquest sentit val la pena destacar alguns processos iniciats en el marc europeu. En primer 
lloc cal destacar el Procés de Copenhaguen del 2002 , on els diferents països integrants de la 
Unió Europea van començar a posar les bases per a millorar els sistemes nacionals de 
formació professional. D’aquest procés en sortí la Declaració de Copenhaguen amb els 
següents punts claus referents a la formació professional: 

� Formació professional de dimensió europea, una idea similar al procés de Bolònia, 
que va permetre la uniformització i reconeixement dels títols universitaris entre els 
països europeus.  

� Transparència de les qualificacions, que permeti equiparar les qualificacions 
professionals dels diferents països europeus. D’aquesta manera, una persona que 
obté el títol de tècnic superior en informàtica a Suècia, pot fer valer aquesta 
titulació a Itàlia, per exemple. En aquest sentit es reforcen eines com el Currículum 
Europeu o l’Europass, eines que permeten certificar determinades competències a 
nivell europeu i que faciliten la mobilitat dels treballadors i treballadores dins de la 
Unió.  

� Reconeixement de competències i qualificacions, amb la idea que tots els 
aprenentatges que realitzem les persones al llarg de la vida (acadèmics, 
professionals i personals), puguin ser reconeguts pel sistema de formació 
professional i incorporats al currículum professional de cada persona. D’aquest 
punt en sortirà més endavant l’European Credit system on Vocational Education 
Traning (ECVET), un sistema similar a l’ECTS de l’àmbit universitari, i que permet 
l’equiparació dels crèdits de formació professional entre els diferents països 
europeus.  

� Assegurament de la qualitat, promovent la cooperació i l’intercanvi d’experiències 
entre els diferents països europeus i també amb una millor formació i preparació 
del professorat, per tal de donar resposta als nous models de formació professional 
que proposa aquest Procés de Copenhaguen  

En general, el Procés de Copenhaguen pretén posar les bases per un sistema de formació 
professional europeu, que permeti el reconeixement de les competències dels professionals 
formats, a tots els països europeus. Per fer possible aquest reconeixement cal tenir unes 
titulacions reconegudes per tots els països europeus, per dir-ho d’alguna manera, una “moneda 
única” de titulacions que faciliti que el tècnic superior d’Alemània sigui equiparable al tècnic 
superior de Portugal. Segons s’ha explicat en el tercer punt de la llista anterior, aquesta 
“moneda única”, són les competències. És a dir, s’estableixen les competències professionals 
com les eines de reconeixement comú a Europa dels aprenentatges d’una persona. Per posar 
un exemple, un tècnic superior en informàtica de Portugal té les mateixes competències 
professionals que un tècnic en informàtica de França, encara que, probablement, hauran après 
diferents tècniques o diferents llenguatges de programació, però les competències són les 
mateixes i són “intercanviables” en els diferents sistemes educatius i en els diferents mercats 
de treball.  

Per resumir de forma esquemàtica el plantejament que fa la procés de Copenhaguen sobre el 
sistema de formació professional i mercat de treball es mostra el següent esquema: 
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Figura 1.1 

Aprenentatge per competències: 

El sistema educatiu actual es preocupa, doncs, per dotar als i les alumnes del conjunt de 
recursos que li permetin ser capaç de buscar solucions a determinades situacions en les que 
es pugui trobar. En l’àmbit de la formació professional, objecte d’aquest treball, això vol dir que 
els i les alumnes són capaços de donar resposta a determinades situacions i problemes que es 
poden presentar en el seu àmbit laboral. Això significa l’aprenentatge de determinades 
tècniques i continguts, però també l’adquisició de determinades actituds i aptituds necessàries 
per a integrar-se en un entorn laboral. 

L’aprenentatge per competències, significa que qualsevol alumne que superi un cicle formatiu, 
ja sigui de grau mitjà o superior, haurà après tot un conjunt de competències professionals, 
personals i socials  que es consideren imprescindibles per l’entorn laboral on l’alumne s’haurà 
de desenvolupar professionalment.  

 

Per què és necessari avaluar per competències? 

Com s’ha dit anteriorment, l’aprenentatge actual es basa en l’adquisició de competències més 
que en l’adquisició de continguts i, per tant, el que cal avaluar són les competències. El repte 
de l’avaluació és determinar si un alumne ha adquirit o no unes determinades competències. 

Per posar-ho en un exemple, si es vol avaluar si una persona sap cuinar o no, l’avaluació per 
continguts es conformaria en el coneixement de determinades receptes, propietats d’aliments, 
etc. En canvi, l’avaluació per competències exigiria la proposta d’un o varis plats partint d’uns 
condicionants concrets com per exemple, els aliments disponibles, el públic destinatari, el 
pressupost o el temps disponible per a la seva realització. L’avaluació per continguts es basa 
en l’acumulació d’informació, l’avaluació per competències es basa en la recerca de solucions.  

L’exemple de la cuina ens permet introduir una nova qüestió: com es pot adquirir la 
competència de saber cuinar?  Evidentment, aquesta competència es pot adquirir realitzant el 
curs corresponent en el sistema educatiu formal, però també es pot adquirir, almenys 
parcialment, gràcies a l’experiència professional o personal. Si avaluem per continguts, 
probablement la persona que ha adquirit la competència de saber cuinar gràcies a l’experiència 
no podrà demostrar-ho, però si realitzem l’avaluació per competències, la persona en qüestió 
podrà demostrar que, efectivament, sap cuinar. Tornant als exemples d’èpoques passades, 
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quantes vegades hem sentit, “com la paella que fa la meva àvia no n’he tastat mai cap”. 
Segurament l’àvia de la persona que diu aquesta frase, no seria capaç de demostrar els seus 
coneixements en un examen basat en continguts, però, és ben obvi que ha adquirit la 
competència de cuinar i la desenvolupa perfectament.  

Per tant, l’avaluació per competències obra les portes a un dels reptes dels sistemes educatius 
actuals, el reconeixement de l’experiència com a via d’adquisic ió de competències  i que 
permet el seu reconeixement en el sistema educatiu formal. De fet, una de les noves mesures 
que es deriven del nou plantejament que es fa de la formació professional a la Llei d’Educació 
de Catalunya, és el programa Qualifica’t , orientat a donar un reconeixement acadèmic de les 
competències adquirides per la via del desenvolupament professional.  

Igualment, a través d’altres cursos de formació, com per exemple la formació ocupacional o la 
formació contínua, es poden adquirir competències que poden ésser reconegudes i integrades 
en el currículum formatiu de les persones.  

En definitiva, l’assoliment del currículum formatiu de les persones no segueix sempre les 
mateixes vies, algunes persones poden formar-se en la formació professional inicial per a 
adquirir determinades competències, d’altres poden adquirir-ne a través de l’experiència 
professional o de vida, d’altres a través de la formació contínua o ocupacional. L’avaluació per 
competències, és a dir l’avaluació per allò que hom és capaç de fer, permet flexibilitzar la 
formació professional, i incorporar totes aquelles competències adquirides per diferents vies.  

 

 

 

 

Figura 1.2 

 

Un cop plantejada la necessitat de realitzar avaluacions per competències el repte al qual 
s’enfronta el sistema educatiu és com realitzar aquesta avaluació. Evidentment és molt més 
senzill realitzar una avaluació per continguts, ja que l’alumne o bé coneix o no coneix els 
continguts. Ara bé, quan es vol realitzar l’avaluació per competències no n’hi ha prou amb 
determinar si l’alumne coneix determinats continguts sinó que caldrà comprovar si l’alumne els 
sap aplicar en situacions concretes, o, també, si sense tenir un coneixement exhaustiu de 
determinats continguts té altres habilitats que li permeten trobar solucions a determinats 
problemes. Evidentment, l’avaluació per competències resulta més complicada que l’avaluació 
per continguts perquè el ventall de possibilitats s’amplia.  

Si, a més a més, es vol comprovar si l’alumne és capaç de desenvolupar-se correctament en 
un àmbit de treball real, caldrà també comprovar la capacitat de l’alumne per desenvolupar una 
competència concreta en un entorn de treball en equip, amb interacció amb d’altres persones, 
etc.  

Per tant, el procés d’avaluació en l’educació basada en competències es complica, o millor dit, 
canvia en comparació amb l’avaluació de l’educació basada en continguts. Aquest fet requereix 
que la comunitat educativa, i especialment els professors, posin més imaginació i nous criteris 
en les activitats d’avaluació que s’aplicaran als alumnes.  

FP inicial FP 

ocupaciona

FP continua 

 

  
Experiència 

laboral  

Competències professionals, personals i socials 
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Aquesta nova visió de l’avaluació basada en competències també ofereix noves possibilitats. 
Ara el professorat ja no ha de verificar que l’alumne ha assolit tots els coneixements associats 
a una determinada avaluació sinó que cal verificar que l’alumne té una comprensió prou àmplia 
d’un conjunt de continguts i habilitats per a tal de trobar solucions satisfactòries a problemes 
concrets. En general, com més coneixements tingui l’alumne més fàcilment arribarà a trobar les 
solucions satisfactòries, però, mentre que en l’avaluació per continguts l’alumne només té un 
camí per arribar a aquesta solució, en l’avaluació per competències els camins són múltiples. 
Un bon sistema d’avaluació ha de ser permetre incor porar tots els camins possibles pels 
quals un alumne pot assolir una determinada competè ncia.  

Tornant a l’exemple anterior de la cuina. Un aprenentatge basat en continguts es conformaria 
en saber si un alumne coneix, per exemple, la recepta per fer una paella. Ara bé, en una 
avaluació per competències, a part de veure si l’alumne coneix la recepta de la paella, es 
centraria en veure si l’alumne és capaç de fer una paella. Potser un alumne no sap interpretar 
amb tota precisió la recepta de la paella, perquè hi ha paraules tècniques que no havia sentit 
mai, però és capaç de deduir-ne els passos, gràcies a d’altres coneixements o habilitats 
adquirides prèviament. O potser, és capaç de realitzar alguna variant a la recepta que dóna, 
també, resultats satisfactoris, o potser arriba més fàcilment a la realització de la paella 
dialogant amb companys o companyes que tot sol. En tots els casos anteriors, l’alumne 
demostra que té assolida la competència per desenvolupar una paella , però només un ho 
demostra seguint la metodologia d’avaluació de l’aprenentatge basat en continguts.  

Per tant l’avaluació basada en competències ha de ser molt més flexible, per poder reconèixer 
les competències adquirides en moltes circumstàncies diferents. La necessitat d’aquesta 
flexibilitat és la que afegeix complexitat al procés d’avaluació, però alhora apropa l’avaluació a 
la realitat del que s’espera de l’alumne i és un sistema més just perquè reconeix un ventall més 
ampli de possibilitats d’aprenentatge. Per tant, els sistemes d’avaluació actuals, que encara es 
centren de manera molt majoritària en l’avaluació de continguts, cal que es vagin adaptant al 
reconeixement de competències i que vagin incorporant elements de flexibilització.  

Aquest treball es centra en aquesta idea de flexibi litzar el sistema d’avaluació basat en 
competències, reconeixent diversos itineraris possi bles dins del currículum d’un cicle 
formatiu de grau superior i pretén donar eines al p rofessorat per facilitar les decisions a 
l’hora de valorar positivament, o no, l’assoliment d’una determinada competència.  
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2. Definició i context del problema  

Abans d’aprofundir en la definició i context del problema és necessari fer un resum dels 
diferents elements dels cicles formatius que cal tenir en compte pel propòsit d’aquest treball i 
que fan referència al procés d’avaluació. Tots aquests elements estan definits per documents 
normatius, com per exemple els reals decrets que regulen els diferents títols tècnics i títols 
superiors de la formació professional.  

En aquest treball prendrem com a referència els títols següent: 

� Títol superior d’administració de sistemes informàt ics en xarxa (ASIX) 
El fet de centrar el treball en un sol cicle formatiu no vol dir que la idea i metodologia del mateix 
no sigui aplicable a d’altres cicles formatius. Ans al contrari, una de les aportacions d’aquest 
treball és, precisament, la possibilitat d’aplicar-lo a qualsevol cicle formatiu de grau mig o 
superior.  

Segons la normativa actual el títol d’ASIX conté els següents elements que es creu importants 
explicar: 

� Competència professionals, personals i socials (CPPS) que seran necessàries per a 
obtenir el títol 

� Qualificacions professionals completes i incompletes i unitats de competència 

� Mòduls professionals 

 
Competències professionals, personals i socials (CP PS) 
Són les competències bàsiques que s’obtenen amb el títol d’ASIX. Inclouen competències de 
caire professional, més vinculades a determinats continguts, i també competències personals i 
socials, més vinculades a les actituds i habilitats socials.  

El decret no específica quines CPPS s’obtenen en cada mòdul professional. 

 

Qualificacions professionals i unitats de competènc ia 

Els títols de la formació professional, permeten obtenir Qualificacions Professionals (QP) i 
Unitats de Competència (UC). Tant les unes com les altres són estàndards definits pel 
Departament de Treball en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya. Aquestes 
QP i UC certifiquen que la persona que posseeix una determinada Qualificació Professional o 
una determinada Unitat de Competència és perquè és capaç de desenvolupar una sèrie de 
realitzacions professionals, és a dir, de tasques.  

El decret regulador d’ASIX determina quines QP i UC s’obtenen en cada cicle formatiu i en 
cada mòdul de cada cicle formatiu.  

La relació, però, entre mòduls i QP o UC no és simètrica. Per exemple una UC es podria 
obtenir a través de varis mòduls o un mòdul podria permetre la obtenció de vàries UC. També 
es pot donar el cas que un mòdul no doni cap UC i que tingui un paper de mòdul de suport, no 
associat, directament, a les competències professionals.  

Mòduls professionals 

Els mòduls professionals són l’estructura en que s’organitzen els cicles formatius. Cada mòdul 
es composa de diverses unitats formatives (UF) i cada UF de diversos resultats d’aprenentatge 
(RA) i cada RA es composa de diversos criteris d’avaluació (CA). A part també es fa una 
proposta de continguts, tot i que els centres educatius tenen llibertat per adaptar aquesta 
proposta a les seves necessitats.  
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Per entendre millor l’explicació anterior es mostra el següent gràfic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - En negre hi figuren les relacions que es determinen en el decret de cada cicle 
formatiu i en d’altres documents publicats pel Departament d’Ensenyament i en vermell les 
relacions que no estan determinades en cap document normatiu o públic, però que seria 
interessant establir. 

 

Context de la problemàtica 

Segons la normativa actual, un alumne pot obtenir el títol de tècnic superior o tècnic si supera 
amb èxit tot els mòduls que integren el cicle formatiu corresponent, i alhora, per superar amb 
èxit un mòdul cal haver aprovat totes les unitats formatives que el composen. 

Alhora, el fet d’obtenir un títol de tècnic superior significa l’adquisició de determinades 
competències, tant les CPPS, com les qualificacions professionals i unitats de competència.  

La relació entre els mòduls professionals que integren els cicles formatius i les competències 
relacionades amb cada cicle formatiu no és unívoca i ens podem trobar amb algun dels 
següents casos: 

a) un mòdul atorga una unitat de competència 

b) un mòdul atorga diverses unitats de competència. 

c) una unitat de competència es pot aconseguir a través de diversos mòduls o unitats 
formatives. 

d) un mòdul no atorga cap competència específica del títol de tècnic superior o tècnic 

Aquest fet fa que les diverses CPPS, qualificacions i unitats de competència es puguin 
aconseguir amb diversos itineraris possibles, la qual cosa obra les portes a la següent qüestió: 

� Es poden compensar determinades unitats formatives i mòduls d’un mateix 
cicle? Si es supera amb èxit una unitat formativa q ue atorga competències 
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similars a una altra, es pot compensar aquesta darr era unitat formativa pel fet 
d’haver assolit les competències que atorga per una  altra via? 

Cal tenir en compte, com s’ha exposat en la introducció d’aquest treball, que l’objectiu bàsic de 
la formació professional és l’assoliment de determinades competències, per tant, un cop la 
persona ha demostrat haver adquirit aquestes compet ències, té la possibilitat de rebre el 
títol de tècnic o tècnic superior, encara que no ha gi realitzat amb èxit totes les unitat 
formatives? 

El desenvolupament d’aquesta hipòtesi té dues aplicacions pràctiques : 

1) Facilitar les juntes d’avaluació finals , on es poden produir situacions d’alumnes on, 
tot i haver assolit les competències pròpies del títol de tècnic o tècnic superior, no 
poden rebre el títol perquè els manca la superació d’algun mòdul o unitat formativa. Si 
es disposa d’una taula d’equivalències entre mòduls i unitats formatives que donen 
competències similars es poden donar per superats els mòduls i unitats formatives 
associats a aquestes competències.  

2) Maximitzar les competències adquirides per l’experiència professional i personal  
(Programa Qualifica’t), ja que una persona que demostra una determinada 
competència, pot rebre la compensació de tots els itineraris formatius (mòduls i unitats 
formatives) dissenyats per la consecució d’aquesta competència.  

 

De fet, la idea original del plantejament del treball va sorgir a proposta del centre educatiu on 
l’autor va realitzar el Practicum del Màster de Formació de Professorat. Fruit de vàries 
converses amb el cap del Departament d’Informàtica i Administració, es proposa la realització 
d’aquest treball com a TFM. La idea sorgeix, principalment, per dos motius.  

El primer és una situació que es va donar al centre, en el qual un alumne va cursar dos crèdits 
d’anglès, anglès 1 i anglès 2, dels quals només va aprovar el segon, anglès 2. El fet, però, és 
que aprovant l’anglès 2, l’alumne demostrava haver adquirit les competències pròpies d’anglès 
1, per tant es va decidir en junt d’avaluació, compensar l’anglès 1 de l’alumne. A partir d’aquest 
cas concret, el departament es planteja si hi poden haver d’altres situacions similars, és a dir 
alguns mòduls o unitats formatives que puguin compensar-se amb d’altres mòduls o unitats 
formatives, ja que donen competències similars.  

El segon motiu que impulsa la realització del treball és que el propi centre educatiu estava 
plantejant un criteris comuns d’avaluació comuns per a tot el centre i, per tant, per a tots els 
diferents cicles formatius, uns criteris que s’haurien de basar més en l’adquisició de 
competències que no pas en l’adquisició de continguts. El present treball podia contribuir en el  
plantejament d’aquests nous criteris d’avaluació. 
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3. Descripció de la solució proposada: 

Metodologia i pla de treball: 

La primera part de la descripció de la solució passa per descriure la metodologia i planificació 
del treball. 

Recordem que l’objectiu del treball és detectar possibles mòduls o unitats formatives que 
atorguin competències similars i que, per tant, siguin susceptibles d’ésser compensats en 
determinats casos, si així s’estima convenient per part del centre educatiu.  

Per tal d’assolir aquest objectiu es farà el següent pla de treball: 

1) Establir una relació entre CPPS i mòduls i unitats formatives. Quines CPPS es 
treballen en cada mòdul i unitat formativa? 

2) Establir una relació entre unitats de competència, mòduls i unitats formatives. 
Quins són els diferents itineraris que permeten obtenir una UC? 

3) Detectar les possibles convalidacions d’unitats formatives, comparant les 
relacions establertes en els apartats anteriors. D’entrada ja es descarta les 
possibles convalidacions de mòduls pel fet que són massa diversos com per 
pensar que un mòdul és compensable amb un altre. 

4) Analitzar si la convalidació és possible comparant  els diferents resultats 
d’aprenentatge, criteris d’avaluació de les UF candidates a la convalidació i fins 
a quin punt aquesta resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació contribueixen 
a la consecució de les unitats de competència.  

5) Elaborar una guia destinada al professorat que indiqui les possibles 
convalidacions detectades i les seva justificació.  

 

3.1. Relació entre CPPS, mòduls i unitats formative s 

El CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX) té 21 CPPS, de les quals 14 
es poden considerar competències professionals específiques d’informàtica. En aquest treball 
ens centrarem en aquestes competències, ja que les competències socials i personals es 
treballen de manera més transversal en el conjunt de mòduls. 

Les competències professionals, personals i socials del cicle d’ASIX són les següents: 

Competències professionals: 

a) Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el software, en condicions 
de qualitat per assegurar el funcionament del sistema. 

b) Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència de fitxers, entre 
altres) instal·lant i configurant el software en condicions de qualitat. 

c) Administrar aplicacions instal·lant i configurant el software, en condicions de qualitat per 
respondre a les necessitats de l’organització 

d) Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el software de gestió en 
condicions de qualitat, segons les característiques de l’explotació 

e) Optimitzar el rendiment del sistema configurant els dispositiu hardware d’acord als requisits 
de funcionament. 

f) Avaluar el rendiment dels dispositius hardware identificant possibilitats de millores segons les 
necessitats de funcionament 
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g) Determinar l’infrastructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips 
i elements. 

h) Integrar equips de comunicacions a infraestructures de xarxes telemàtiques, determinants la 
configuració per assegurar la seva connectivitat. 

i) Implementar solucions d’alta disponibilitat, analitzant les diferents opcions del mercat, per 
protegir i recuperar el sistema davant de situacions imprevistes.  

j) Supervisar la seguretat física segons especificacions del fabricant i el pla de seguretat per 
evitar interrupcions en la prestació de serveis del sistema 

k) Assegurar el sistema i les dades segons les necessitats d’ús i les condicions de seguretat 
establertes per prevenir fallades i atacs externs.  

l) Administrar usuaris d’acord a les especificacions d’explotació per garantir els accessos i la 
disponibilitat dels recursos del sistema 

m) Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctives per restablir-ne la 
seva funcionalitat 

Competències personals i socials: 

n) Gestionar i / o realitzar el manteniment dels recursos de la seva àrea (programant i verificant 
el seu compliment), en funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment. 

o) Efectuar consultes, dirigint-se a la persona adequada i saber respectar l'autonomia dels 
subordinats, informant quan sigui convenient. 

p) Mantenir l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit del seu treball per adaptar-se als 
canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional. 

q) Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, intervenint en conflictes personals i 
laborals, contribuint a l'establiment d'un ambient de treball agradable i actuant en tot moment de 
forma sincera, respectuosa i tolerant. 

r) Resoldre problemes i prendre decisions individuals, seguint les normes i procediments 
establerts, definits dins l'àmbit de la seva competència. 

s) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i 
d'aprenentatge. 

t) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural amb actitud crítica i 
responsable. 

u) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de 
planificació de la producció i de comercialització. 

En aquest treball ens centrarem en les competències  professionals, ja que les 
competències socials i personals tenen un caràcter transversal i s’adquireixen al llarg de 
tot el cicle formatiu. En canvi les competències pr ofessionals s’associen a determinats 
mòduls i, per tant, és on es poden analitzar possib les relacions entre diversos mòduls.  

La següent taula mostra una possible relació entre els diferents mòduls i les competències 
professionals. Aquesta relació permet començar a establir possibles compensacions, és a dir, 
diverses UF que participen en l’assoliment de la mateixa competència professional seran 
possibles candidates a compensar-se mútuament.   



L’avaluació per competències professionals: oportun itats i reptes              14 

 

Relació entre mòduls, unitats formatives i competèn cies professionals 

        a b c d e f g h i j k l m 

Mòdul  UF  Curs  Nom                           

Mòdul 1     Implantació de sistemes operatius x   x   x     x x x x x 

  UF1 1 Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic x   x                     

  UF2 1 Gestió de la informació i de recursos en una xarxa x       x           x x   

  UF3 1 Implantació de programari específic     x                     

  UF4 2 Seguretat, rendiment i recursos                 x x x   x 

Mòdul 2     Gestió de bases de dades       x             x     

  UF1 1 Introducció a les bases de dades       x                   

  UF2 1 Llenguatges SQL : DML i DDL       x                   

  UF3 2 Assegurament de la informació       x             x     

Mòdul 3     Programació bàsica                           

  UF1 1 Programació estructurada                           

  UF2 1 Disseny modular                           

  UF3 1 Fitxers                           

Mòdul 4     Llenguatge de marques i sistemes de ges tió d’informació     x                    

  UF1 1 Programació amb XML                          

  UF2 1 Àmbits d’aplicació de l’XML      x                   

  UF3 1 Sistemes de gestió empresarial                          

Mòdul 5     Fonaments de maquinari     x   x x     x x x   x 

  UF1 2 Arquitectura de sistemes x        x x             x 

  UF2 2 Instal·lació, configuració i recuperació de programari     x   x           x     

  UF3 2 Implantació i manteniment de CPD                 x x       
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Mòdul 6     Administració sistemes operatius x                     x x  

  UF1 2 Administració avançada de sistemes operatius x                     x x  

  UF2 2 Automatització de tasques i llenguatges de guions x                         

Mòdul 7     Planificació i administració de xarxes         x x x x          

  UF1 2 Introducció a les xarxes             x x           

  UF2 2 Administració de dispositius de xarxa         x x x x           

  UF3 2 Administració avançada de xarxes             x x           

Mòdul 8     Serveis de xarxa i Internet   x                      

  UF1 2 Serveis de noms i configuració automàtica   x                       

  UF2 2 Serveis Web i de transferència de fitxers   x                       

  UF3 2 Correu electrònic i missatgeria   x                       

  UF4 2 Serveis d’àudio I vídeo   x                       

Mòdul 9     Implantació d’aplicacions web  x                     

  UF1 2 Llenguatges de guions de servidor                           

  UF2 2 Implantació de gestors de continguts   x                       

Mòdul 10     Administració de bases de dades   x   x                

  UF1 1 Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental       x                   

  UF2 2 Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu   x   x                   

Mòdul 11     Seguretat i alta disponibilitat x   x       x x x x x   

  UF1 2 Seguretat física, lògica i legislació                   x x x   

  UF2 2 Seguretat activa i accés remot x   x         x   x x x   

  UF3 2 Tallafocs i servidors intermediaris               x   x x     

  UF4 2 Alta disponibilitat                 x x       
Taula 3.1 – Correspondència entre CPPS i unitats formatives 
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3.2. Relació entre unitats de competència (UC), mòd uls i unitats formatives 

El cicle formatiu ASIX té associades diverses UC. El Reial Decret que regula cada cicle 
formatiu estableix quins mòduls permeten obtenir les diverses UC del cicle formatiu. Igualment 
en les fitxes de les UC que publica l’Institut Català de les Qualificacions Professionals s’hi 
indica el mòdul professional que porten associat.  

En aquest sentit la relació entre UC i mòduls ja ens ve determinada pel marc normatiu i només 
caldria aprofundir en el detall d’aquestes relacions a nivell d’unitat formativa.  

El cicle formatiu ASIX té, segons el reial decret que el regula, les següents relacions entre 
mòduls i unitats de competència.  

Mòduls professionals Unitats de competència 

Implantació de sistemes operatius 
UC0485_3: Instal·lar, configurar i administrar 
el software d’aplicació del sistema 

Implantació de sistemes operatius 

Fonaments del hardware 
UC0223_3: Configurar i explotar sistemes 
informàtics 

Fonaments del hardware 

Seguretat i alta disponibilitat 
UC0484_3: Administrar els dispositius 
hardware del sistema 

Gestió de bases de dades 
UC0225_3: Configurar i gestionar les bases 
de dades 

Administració de sistemes operatius 

UC0490_3: Gestionar serveis en el sistema 
informàtic 

UC0485_3: Instal·lar, configurar i administrar 
el software de base d’aplicació del sistema 

Serveis de xarxa i Internet 

UC0495_3: Instal·lar, configurar i administrar 
el software per gestionar un entorn web 

UC0496_3: Instal·lar, configurar i administrar 
serveis de missatgeria electrònica 

UC0497_3: Instal·lar, configurar i administrar 
serveis de transferència d’arxius i multimèdia 

Implantació d’aplicacions web 
UC0493_3: Implementar, verificar i 
documentar aplicacions web en entorns 
Internet, intranet y extranet 

Administració de sistemes gestors de bases 
de dades 

UC0224_3: Configurar y gestionar un sistema 
gestor de bases de dades 

Seguretat i alta disponibilitat UC0486_3: Assegurar equips informàtics 

Taula 3.2 – Relació entre mòduls professionals i unitats de competència 

 

La relació de la taula anterior ens mostra un resum dels mòduls que permeten assolir les 
diferents unitats de competència, aquesta relació ja ve determinada pel Decret que regula el 
títol d’ASIX.  

Però ara ens interessa anar una mica més lluny i fer la mateixa comparació a nivell d’unitats 
formatives. És a dir, quines són les unitats formatives que tenen més pes en la consecució de 
les diferents unitats de competència. Aquesta relació no la determina el Decret, per tant es 
basa en la similitud existent entre les unitats de competència i les unitats formatives.  

Per fer aquesta similitud, s’utilitza la informació facilitada per dues fonts, per una banda el 
currículum del propi cicle i per l’altre les fitxes associades a cada unitat de competència, fitxes 
que publica i actualitzat l’Institut Català de Qualificacions Professionals.  



L’avaluació per competències professionals: oportun itats i reptes              17 

 

 

En el següent esquema es poden veure les estructures, tant del currículum formatiu com de les 
qualificacions professionals. Per comparar les unitats formatives, amb les unitats de 
competència es compararà la informació dels resultats d’aprenentatge de les unitats formatives 
amb les realitzacions professionals dels de les unitats de competència i també es compararan 
els criteris d’avaluació de les unitats formatives, amb els criteris de realització de les unitats de 
competència.  

A partir d’aquesta informació es podrà determinar quines unitats formatives tenen rellevància 
en la consecució de competències professionals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 

La següent taula ens permet veure la relació entre les diferents unitats de competència 
vinculades al cicle d’ASIX i els mòduls que permeten assolir aquestes unitats de competències, 
un cop s’ha realitzat aquesta comparació.  
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Mòdul 1      Implantació de sistemes operatius x x          

  UF1   Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic x           

  UF2   Gestió de la informació i de recursos en una xarxa x x          

  UF3   Implantació de programari específic x           

  UF4   Seguretat, rendiment i recursos x x          

Mòdul 2      Gestió de bases de dades    x        

  UF1   Introducció a les bases de dades    x        

  UF2   Llenguatges SQL : DML i DDL    x        

  UF3   Assegurament de la informació    x        

Mòdul 3      Programació bàsica            

  UF1   Programació estructurada            

  UF2   Disseny modular            

  UF3   Fitxers            

Mòdul 4      Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’in formació            

  UF1   Programació amb XML            

  UF2   Àmbits d’aplicació de l’XML            

  UF3   Sistemes de gestió empresarial            

Mòdul 5      Fonaments de maquinari  x x         

  UF1   Arquitectura de sistemes  x x         

  UF2   Instal·lació, configuració i recuperació de programari  x          

  UF3   Implantació i manteniment de CPD  x x         
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Mòdul 6     Administració sistemes operatius x    x        

  UF1   Administració avançada de sistemes operatius x    x       

  UF2   Automatització de tasques i llenguatges de guions x    x       

Mòdul 7     Planificació i administració de xarxes            

  UF1   Introducció a les xarxes            

  UF2   Administració de dispositius de xarxa            

  UF3   Administració avançada de xarxes            

Mòdul 8     Serveis de xarxa i Internet      x x x    

  UF1   Serveis de noms i configuració automàtica      x      

  UF2   Serveis Web i de transferència de fitxers      x  x    

  UF3   Correu electrònic i missatgeria       x     

  UF4   Serveis d’àudio I vídeo            

Mòdul 9     Implantació d’aplicacions web         x   

  UF1   Llenguatges de guions de servidor         x   

  UF2   Implantació de gestors de continguts            

Mòdul 10     Administració de bases de dades          x  

  UF1   Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental            

  UF2   Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu          x  

Mòdul 11     Seguretat i alta disponibilitat   x        x 

  UF1   Seguretat física, lògica i legislació           x 

  UF2   Seguretat activa i accés remot           x 

  UF3   Tallafocs i servidors intermediaris           x 

  UF4   Alta disponibilitat   x         
Taula 3.2 – Correspondència entre uniats de competència i unitats formatives 
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3.3 Possibles candidats a compensacions: 

A partir de les taules anteriors es proposa una llista de les diferents UF que tinguin 
competències en comú i que són candidates a ser compensades. 

També es determinarà el sentit d’aquesta compensació, és a dir, hi ha unitats formatives que 
poden compensar-ne d’altres perquè les superen en resultats d’aprenentatge, per les UF de 
més rellevància permetran la compensació de UF de menys rellevància, però no a l’inrevés.  

També es pot donar el cas que la compensació sigui en els dos sentits, és a dir, que les 
competències adquirides en una UF siguin similars a les competències d’una altra UF i 
viceversa.  

En general les UF de primer curs són les que més probabilitats tenen de ser compensades amb 
algunes de les UF de segon curs. També és possible que alguna UF es pugui compensar amb 
UF del mateix curs lectiu (primer o segon), però, com és obvi no es podrà fer una compensació 
en UF de segon, amb UF realitzades a primer.  

Les UF possibles per la compensació no són, encara, totes les necessàries per a facilitar 
aquesta compensació sinó que són aquelles que treballen les mateixes competències i que, per 
tant, poden possibilitar la compensació. Posteriorment s’analitzarà quines UF es requereixen 
per cada compensació. Aquesta taula suposa, només, un primer filtre.  

UF candidata a 
compensació Curs UF possibles per la compensació Curs 

M6. UF1 – Administració avançada de sistemes 
operatius 

2 

M6 – UF2 – Automatització de tasques i 
llenguatges de guions 

2 

M5 – UF2 – Instal·lació, configuració i recuperació 
del programari 

2 

M5 – UF1 – Arquitectura de sistemes 2 

M5 – UF3 – Implantació i manteniment de CPD 2 

M11 – UF1 – Seguretat física, lògica i legislació 2 

M11 – UF2 – Seguretat activa i accés remot 2 

M11 – UF3 – Tallafocs i servidors intermedis 2 

M1. UF1 – Instal·lació, 
configuració i explotació del 
sistema informàtic 

1 

M11 – UF4 – Alta disponibilitat 2 

M6. UF1 – Administració avançada de sistemes 
operatius 

2 

M6 – UF2 – Automatització de tasques i 
llenguatges de guions 

2 

M5 – UF2 – Instal·lació, configuració i recuperació 
del programari 

2 

M5 – UF1 – Arquitectura de sistemes 2 

M11 – UF1 – Seguretat física, lògica i legislació 2 

M11 – UF2 – Seguretat activa i accés remot 2 

M1. UF2 - Gestió de la 
informació i de recursos en 
una xarxa 

1 

M11 – UF3 – Tallafocs i servidors intermedis 2 

M5 – UF2 – Instal·lació, configuració i recuperació 
del programari 

2 M1. UF3 – Implantació de 
programari específic 

1 

M11 – UF2 – Seguretat activa i accés remot 2 
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M6. UF1 – Administració avançada de sistemes 
operatius 

2 

M5 – UF2 – Instal·lació, configuració i recuperació 
del programari 

2 

M5 – UF1 – Arquitectura de sistemes 2 

M5 – UF3 – Implantació i manteniment de CPD 2 

M11 – UF1 – Seguretat física, lògica i legislació 2 

M11 – UF2 – Seguretat activa i accés remot 2 

M11 – UF3 – Tallafocs i servidors intermedis 2 

M1. UF4 – Seguretat, 
rendiment i recursos 

2 

M11 – UF4 – Alta disponibilitat 2 

M7 – UF2 – Administració de dispositius de xarxa 2 

M1 – UF1 – Instal·lació, configuració i explotació 
del sistema informàtic 

1 

M1 – UF4 – Seguretat, rendiment i recursos 2 

M5. UF1 – Arquitectura de 
sistemes 

2 

M6. UF1 – Administració avançada de sistemes 
operatius 2 

M11 – UF1 – Seguretat física, lògica i legislació 2 

M11 – UF2 – Seguretat activa i accés remot 2 
M5 – UF2 – Instal·lació, 
configuració i recuperació de 
programari 

2 

M11 – UF3 – Tallafocs i servidors intermedis 2 

M11 – UF1 – Seguretat física, lògica i legislació 2 

M11 – UF2 – Seguretat activa i accés remot 2 

M11 – UF3 – Tallafocs i servidors intermedis 2 

M5 – UF3 – Implantació d’un 
CPD 

2 

M11 – UF4 – Alta disponibilitat 2 

Taula 3.3 – Possibles relacions entre unitats formatives per a la seva compensació 

 

3.4 Criteris per a decidir si dues unitats formativ es poden ser compensables 

Per tal de poder decidir quines UF són compensables o no caldrà realitzar una llista de criteris 
que permetin facilitar la presa de decisions. Aquests criteris són: 

Criteri principal: 

� Coincidència en els criteris d’avaluació . Seran compensables si els criteris 
d’avaluació de la UF candidata tenen un grau d’assoliment satisfactori per mitjà 
d’altres UF del mateix cicles formatiu.  

 
Condicions desitjables: 
 

� Dependència dels continguts . La UF candidata pot ser condició prèvia per a la 
realització d’alguna altra UF. El Departament d’Educació publica un document 
d’orientacions per a tots els cicles formatius i en el d’ASIX s’hi mostren les 
dependències entre les diferents UF, indicant quins són requisit previ de les altres. 
(veure annexos). Com és obvi, si una UF és recomanable que es realitzi abans 
d’una altra és perquè la segona requereix dels aprenentatges de la primera. 
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� Implicació de les UF en la consecució d’una competè ncia professional del 
cicle formatiu.  En la taula 3.1 es mostren les diferents unitats formatives que 
intervenen en les diferents competències professionals d’ASIX. En general, dues 
unitats formatives tindran més possibilitats de ser compensables si comparteixen 
alguna de les competències professionals. 

  

� Implicació de les UF en la consecució d’una UC . En la taula 3.2 es mostra la 
relació entre unitats de competència i unitats formatives. En general serà més fàcil 
que les unitats formatives es puguin compensar si aquestes intervenen en la 
consecució de les mateixes unitats de competència.  

 

Aquestes condicions no seran completament necessàries per a realitzar la compensació entre 
diverses UF, però el fet que es donin voldrà dir que existeix un important grau de coincidència 
en les temàtiques tractades en aquestes UF. 

 

3.5 Metodologia per establir les compensacions entr e UF 

El següent capítol està dedicat a analitzar les relacions proposades a la taula 3.3 i per tal de 
poder decidir si hi ha alguna unitat formativa que pugui ser compensada amb d’altres del 
mateix cicle formatiu. Tot seguit s’explica la metodologia de treball que s’ha seguit 

 

Criteris d’avaluació com a element de comparació en tre unitats formatives 

Una de les dificultats d’aquesta tasca és com establir el grau de proximitat entre diverses 
unitats formatives  si aquestes, han estat dissenyades per a treballar aprenentatges diferents. 
Per poder fer aquesta comparació, el primer que cal fer és establir què és el que compararem. 
En la definició d’una unitat formativa hi intervenen diversos elements que venen determinats 
pels respectius documents orientatius que publica el Departament d’Educació: una unitat 
formativa es composa de resultats d’aprenentatge que s’avaluen a partir d’uns criteris 
d’avaluació i també hi ha tot un conjunt de continguts associats.  

D’aquests tres elements s’ha escollit els criteris d’avaluació per a realitzar la comparació entre 
unitats formatives. El motiu és que els criteris d’avaluació ofereixen prou amplitud i objectivitat. 
Per altra banda, els resultats d’aprenentatge no són gaires, en una unitat formativa n’hi poden 
haver entre un i tres i per tant no ofereixen massa possibilitats de realitzar una comparació 
exhaustiva. Els continguts si que són més exhaustius però tenen l’inconvenient de l’objectivitat 
ja que són molt variables, i més en el camp de la informàtica. Potser en un centre s’explica el 
mòdul de programació amb Java i en un altre amb VisualBasic. Ambdós treballen sobre els 
mateixos criteris d’avaluació, però no sobre els mateixos continguts.  

Per tant, com a punt de partida per a la comparació  entre les unitats formatives es 
prenen els criteris d’avaluació d’aquesta.  

 

Ponderació de criteris d’avaluació 

Un cop triats els criteris d’avaluació com a elements de comparació entre unitats formatives, el 
segon punt a preguntar-se és si tots els criteris d’avaluació tenen la mateixa importància dins 
de la consecució d’un resultat d’aprenentatge i la resposta és que no. Dels criteris d’avaluació 
d’un resultats d’aprenentatge alguns seran més important que d’altres, per tant si es vol 
mantenir el grau d’objectivitat de la comparació caldrà donar més importància als criteris 
d’avaluació amb més pes dins de la consecució del resultat d’aprenentatge.  

Per tal de fer aquesta ponderació s’ha seguit la següent metodologia, s’han atorgat un pes a 
cada criteri d’avaluació de tal manera que en el total de criteris d’avaluació d’una unitat 
formativa la suma de totes les ponderacions doni 100.  
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Val a dir que en aquest treball es proposa una ponderació fruit de les decisions de l’autor del 
propi treball. Ara bé, com s’ha dit anteriorment aquest treball també servirà com eina de treball 
a un centre de formació professional concret, on també s’està treballant aquesta ponderació 
dels criteris d’avaluació. Això vol dir que les ponderacions proposades en aquest treball poden 
variar en funció de les proposades pel propi centre. Això no suposa un problema ja que 
l’objectiu del treball, en part és proposar una metodologia per a compensar unitats formatives i 
no tant establir, de manera invariable, quines unitats formatives són compensables.  

Comparació de criteris d’avaluació 

El següent pas de la metodologia es la comparació entre els criteris d’avaluació de la unitat 
formativa candidata a ser compensada i les unitats formatives proposades per a la 
compensació.  

Com s’ha dit anteriorment, la comparació entre dos conceptes no és una tasca senzilla. En la 
majoria de casos la comparació mai serà ni completament igual, ni completament diferent. Per 
això cal trobar una metodologia per objectivar aquesta comparació. Es proposa la següent: 

� Total (valor = 1). Això vol dir que el criteri d’avaluació a compensar queda explícitament 
incorporat en algun dels criteris d’avaluació de les UF seleccionades. 

� Alt (valor = 0,75). Tot i que el criteri d’avaluació no queda 100% reflectit, pels criteris 
d’avaluació de les UF seleccionades es pot deduir que hi està implícit. Sense aquest criteri 
d’avaluació superat seria difícil que l’alumne pogués superar les UF seleccionades 

� Mig (valor = 0,5). El criteri d’avaluació no queda clarament implícit, però degut a la 
proximitat de continguts i destreses es pot deduir que l’alumne serà capaç d’assolir-lo de 
forma autònoma. 

� Nul (valor = 0). El criteri d’avaluació no té cap tipus de relació amb els criteris d’avaluació 
de les UF seleccionades.  

 

Sumant tots els valors numèrics de les comparacions  de criteris d’avaluació respecte la 
respectiva ponderació del criteri d’avaluació s’obt indrà un valor numèric del 0 al 100 que 
indicarà el grau de proximitat entre la unitat form ativa a compensar i els unitats 
formatives seleccionades. 

 
Per realitzar la comparació entre els criteris d’avaluació s’ha utilitzat, com a document de base, 
el document descriptiu dels mòduls professionals que publica el Departament d’Educació a 
través de lloc web de l’XTEC -> Estudis -> Formació Professional -> Els nous títols i que es pot 
consultar a l’annex A 

Val a dir, com passava amb la ponderació dels criteris d’avaluació, que el grau de valoració de 
les comparacions de criteris d’avaluació és una proposta que realitza l’autor d’aquest treball a 
partir dels propis coneixements i de recerques sobre les temàtiques tractades, però per acabar 
de completar amb èxit la metodologia es preveu un pas més, que és la validació per part del 
professorat . D’aquesta manera la proposta estaria validada per les persones encarregades de 
cada assignatura i donaria més fiabilitat als resultats.  

Per tal d’organitzar, simplificar i facilitar la comprensió de tota aquesta informació s’ha dissenyat 
una taula en Excel que permet incorporar-hi tota la informació i, alhora, pot servir d’eina de 
treball per al centre educatiu pel qual es realitza el present treball. La taula en qüestió es 
descriu a la següent pàgina. 

Per tal d’entendre millor el funcionament de la taula s’ha utilitzat un exemple senzill del que es 
pretén amb la taula utilitzant el símil de la cuina que ja s’ha utilitzat amb anterioritat. Així en 
aquest exemple s’analitza si un possible resultat d’aprenentatge com realitzar una samfaina és 
compensable si una persona ja té adquirits els aprenentatges per a realitzar una paella.  

En cada part de la taula hi ha un subíndex en vermell que permet consultar l’explicació de la 
pàgina següent per entendre el funcionament de la taula. 
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UF a compensar1 UF necessàries per la compensació2  

 UF: Elaboració d’una samfaina  UF: Elaboració d’una paella 

Tenen CPPS en comú? 6 Si  

Tenen UC en comú? 7 Si  

Tenen dependències  8 No  

Comparació resultats d’aprenentatge i criteris d’av aluació 
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ó 3
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UF1 RA1 Elabora una samfaina      

CA19 
Coneix els elements necessaris per a la cocció 
d’una samfaina 

Per elaborar una paella s’utilitzen la majoria d’elements 
que s’utilitzen per elaborar una truita, per tant l’alumne ja 
coneix aquests utensilis 

  10 1 10  

CA2 Manipula correctament els productes (ceba, 
tomàquet, pebrot, albergínia, carbassó)  

  20 0,5 10  

CA3 Talla correctament els ingredients amb la mida i 
forma oportunes 

Per fer una paella potser no s’utilitzen tots els 
ingredients que s’utilitzen per la samfaina però coneixen 
els processos de manipulació i tall del tomàquet i la ceba 
que si que s’utilitzen en la paella pot deduir la 
manipulació dels altres ingredients.      20 0,5 10  

CA4 Realitza el procés de cocció correctament emprant 
el temps i potència del foc adequats  

El procés de cocció de la samfaina és molt similar que el 
procés de cocció del sofregit d’una paella, per tant 
l’alumne ja té aquests coneixements assolits de manera 
implícita 

  20 0,75 15  

CA5 Corregeix el sabor amb espècies 
Es corregeix el punt de sal de la mateixa manera en la 
samfaina que en la paella 

 10 1 10  

CA6 Serveix el plat correctament 

El muntatge del plat no ha de ser idèntic, però, en 
qualsevol cas, el muntatge del plat d’una paella és més 
complex i per tant, porta implícit que l’alumne podrà 
realitzar el muntatge del pla d’una samfaina.   

  10 0,75 7,5  

CA7 Neteja i endreça correctament els productes de 
cuina i cocció.  

La neteja dels elements de cuina i cocció és igual per als 
dos plats 

  10 1 10  

    100  72,510  
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Explicació de al taula: 
 
 

1. Columna que conté la UF candidata a compensar-se. 

 

2. Columna que conté les UF seleccionades per compensar l’anterior UF. En l’exemple 
només hi ha una UF, però en podrien ser vàries.  

 

3. Ponderació de cada criteri d’avaluació de la UF a compensar 

 

4. Grau d’assoliment proposat de cada criteri d’avaluació, segons la proposta d’aquest 
treball. Aquesta columna està formada per dues subcolumnes, la primera conté el grau 
d’assoliment del criteri d’avaluació (valors possibles d’entre 1, 0,75, 0,5 i 0) i la segona 
subcoluma que és el resultat de multiplicar la ponderació x grau d’assoliment.  

 

5. Grau d’assoliment proposat pel professorat. Aquesta columna s’incorpora en blanc i cal 
que sigui omplerta pel professorat que s’encarrega d’impartir les diferents unitats 
formatives en el moment d’aplicar aquestes compensacions. 

 

6. Tenen competències professionals, personals i socials en comú (CPPS)? Segons la 
taula 3.1, es comprova si la UF a compensar i les UF seleccionades tenen 
competències en comú. Seria desitjable que tinguessin CPPS en comú. 

 

7. Tenen unitats de competència (UC) en comú? Es comprova, segons la taula 3.2, si la 
UF a compensar i les UF seleccionades participen en l’assoliment d’alguna unitat de 
competència. Seria desitjable que tinguessin UC en comú 

 

8. Tenen dependències? Es comprova, segons el document de l’annex B, si existeixen 
dependències entre la UF a compensar i les UF seleccionades. Seria desitjable que 
tinguessin dependències entre elles.  

 

9. Criteris d’avaluació (CA). Es mostren els criteris d’avaluació de la UF i per cada un 
d’ells s’explica, a la columna del costat, fins a quin punt s’assoleix aquest criteri 
d’avaluació en funció de les UF seleccionades. 

 

10. Total. Un cop analitzats tots els criteris d’avaluació es sumen els graus d’assoliment de 
cada criteri d’avaluació per obtenir un total sobre 100. En el nostre exemple es pot dir 
que la UF elaborar una samfaina s’assoleix en un 72,5% a partir de la UF d’elaboració 
d’una paella.  
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3.6. Taules de les diverses UF analitzades: 

 

UF a convalidar UF necessàries per la convalidació Resultats  

Mòdul 6 – UF1: Administració avançada de sistemes o peratius  

Mòdul 6 – UF2: Automatització de tasques i llenguat ges de guions Mòdul 1 – UF1: Instal·lació, configuració i explota ció d’un sistema informàtic 

Mòdul 5 - UF2: Instal·lació, configuració i recuper ació del programari 

Tenen CPPS en comú? La a) amb les M6.UF1 i M6UF2 i la c) amb la M5.UF2   

Tenen UC en comú? Si, la UC0485_3 amb el M6.UF1 i M6.UF2, cap amb el M5.UF2   

Tenen dependències  Per realitzar la M6 – UF1 es requereixen totes les UF de M1   

Comparació resultats d’aprenentatge i criteris d’av aluació 
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UF1 RA1 Instal·la sistemes operatius, analitzant les seves característiques i  interpretant la documentació tè cnica    

CA1 Identifica els elements funcionals d'un sistema informàtic i els seus mecanismes 
d’interconnexió 

  6 1 6 

CA2 Identifica les característiques, funcions i arquitectura d'un sistema operatiu 

Es tracta de conceptes teòrics de caire introductori. Els continguts que es treballen a la UF1 del 
mòdul 6 contenen implícits aquests conceptes, per tant es considera que l’alumne els ha adquirit.  

  6,25 1 6,25 

CA3 Compara diferents sistemes operatius, les seves versions i llicències d'ús, en funció dels 
seus requisits, característiques i camps d'aplicació 

El RA 5 de la UF1, contempla la Integració sistemes operatius lliures i propietaris (Linux / 
Windows), la qual cosa implica un coneixement exhaustiu d’ambdós sistemes 

  6,25 1 6,25 

CA4 Realitza instal·lacions de diferents sistemes operatius 
Tot i que no es fan explícitament les instal·lacions de SO a la UF1, es pot considerar que l’alumne 
té prous coneixements per a poder-ho fer de forma autònoma, fent servir la informació disponible 
en manuals i Internet 

  10 0,5 5 

CA5 Preveu i aplica tècniques d'actualització i rescats 
La M5.UF2 treballa explícitament la recuperació de programari i d'imatges del sistema vàlides. 
També es treballa l'actualització de les aplicacions del sistema 

  6,25 1 6,25 

CA6 Soluciona incidències del sistema i del procés d'inici 
El RA4 de la  UF1 treballa la gestió dels processos del SO, entre ells la gestió dels processos 
d’inici del SO 

  6,25 1 6,25 

CA7 Utilitza eines per conèixer el programari instal·lat en el sistema i el seu origen La M5.UF2 treballa explícitament els inventaris del programari instal·lat en un sistema informàtic   5 1 5 

CA8 Elabora documentació de suport relativa a les instal·lacions efectuades i les incidències 
detectades 

Es tracta d’un criteri d’avaluació transversal que es pot assolir havent documentat d’altres 
processos en qualsevol altra UF 

  4 1 4 

UF1 RA2 Configura el programari de base, atenent a les nece ssitats d'explotació del sistema informàtic      

CA1 Planifica, crea i configura comptes d'usuari, grups, perfils i polítiques de contrasenyes locals   10 0,75 7,5 

CA2 Assegura l'accés al sistema mitjançant l'ús de directives de compte i directives de 
contrasenyes 

El RA1 del la M6.UF1 tracta sobre el servei de directori. Una de les aplicacions d’un servei de 
directori és la gestió d’usuaris d’un sistema informàtic. En la M6.UF2, es treballa l'automatització 
de l'administració de comptes d'usuari. Per tot això, es considera que la gestió d'usuaris es 
treballa de manera implícita.    6 0,75 4,5 

CA3 Actua sobre els serveis i processos en funció de les necessitats del sistema 
El RA4 de la  M6.UF1 treballa la gestió dels processos del SO i les tasques de gestió de 
processos 

  6,25 1 6,25 

CA4 Instal·la, configura i verifica protocols de xarxa 
En els diferents RA de la M6.UF1 es treballen serveis de xarxa (serveis de directori, servidors 
d’impressió, administració remota de SO). Per tot això, tot i no treballar directament el protocols 
de xarxa es considera que l’alumne tindrà prous coneixements per a saber-lo instal·lar i verificar.  

  6,25 0,5 3,13 
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CA5 Analitza i configura els diferents mètodes de resolució de noms 

El RA1 del la M6.UF1 tracta sobre el servei de directori. Una de les aplicacions d’un servei de 
directori és la gestió del servei DNS de resolució de noms. En els diferents RA de la M6.UF1 es 
treballen serveis de xarxa (serveis de directori, servidors d’impressió, administració remota de 
SO). Per tot això, tot i no treballar directament els mètodes de resolució de noms, es considera 
que l’alumne tindrà prous coneixements per a saber-lo instal·lar i verificar.  

  6,25 0,5 3,13 

CA6 Optimitza l'ús dels sistemes operatius per a sistemes portàtils No hi ha cap contingut relacionat a les M6.UF1, M6.UF2 ni M5.UF2   5 0 0 

CA7 Utilitza màquines virtuals per a realitzar tasques de configuració de sistemes operatius i 
analitzar els seus resultats 

L'ús d’una màquina virtual no suposa massa dificultat i un cop creada l’ús de la màquina virtual és 
equivalent a l’administració del SO instal·lat a la màquina virtual 

  6,25 1 6,25 

CA8 Documenta les tasques de configuració del programari de base 
Es tracta d’un criteri d’avaluació transversal que es pot assolir havent documentat d’altres 
processos en qualsevol altra UF 

  4 1 4 

    100  79,8 
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UF a convalidar UF necessàries per la convalidació Resultats 

M5 - UF2: Instal•lació, configuració i recuperació de Programari 
M1 - UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa  

M6 – UF1: Administració avançada de sistemes operat ius  

Tenen CPPS en comú? Entre M1.UF2 i M5.UF2 hi ha la e) i la k) - Entre M1.UF2 i M6.UF1 la a) i la l)   

Tenen UC en comú? Entre M1.UF2 i M5.UF2 hi ha la UC0223_3 - Entre M1.UF2 i M6.UF1 la UC0485_3   

Tenen dependències  La M6.UF1 té dependències amb M1.UF2   

Comparació resultats d’aprenentatge i criteris d’av aluació 
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UF2 RA1 Assegura la informació del sistema    

CA1 Compara diversos sistemes de fitxers i analitzat les seves diferències i 
avantatges d'implementació 

La M5.UF2 treballa continguts com la gestió del sistema de fitxers, particions de disc o la recuparació de dades. 
Aquests conceptes requereixen d'un coneixement dels diferents sistemes de fitxers i les seves característiques 

  7 1 7 

CA2 Descriu l'estructura de directoris del sistema operatiu 
Es tracta d'un concepte bàsic i transversal que l'alumne pot adquirir per mitjà de les UF incorporades a aquesta 
convalidació 

  6 1 6 

CA3 Identifica els directoris contenidors dels fitxers de configuració del sistema 
(binaris, ordres i llibreries) 

Les diferents tasques d'administració de sistemes operatius del M6.UF1, per exemple, adminitració remota de SO o 
integració de SO lliures i propietaris, requereixen que l'alumne conegui quins són els diferents directoris i fitxes 
d'administració del sistema operatiu 

  7 1 7 

CA4 Utilitza eines d'administració de discs per a crear particions, unitats lògiques, 
volums simples i volums distribuïts 

Un dels conceptes adquirits a la M5.UF2 és el particionament de discs.   10 1 10 

UF2 RA2 Centralitza la informació en servidors administrant  estructures de dominis. i analitzant els seus avan tatges      

CA1 Implementa dominis Dins dels continguts de la M6.UF1 s'inclou la creació i gestió de dominis   10 1 10 

CA2 Administra comptes d'usuari i comptes d'equip   10 0,75 7,5 

CA3 Centralitza la informació personal dels usuaris del domini mitjançant l'ús de 
perfils mòbils i carpetes personals 

  9 0,75 6,8 

CA4 Crea i administra grups de seguretat   9 0,75 6,8 

CA5 Crea plantilles que facilitin l'administració d'usuaris amb característiques 
similars 

  9 0,75 6,8 

CA6 Organitza els objectes del domini per facilitar la seva administració 

El RA1 del la M6.UF1 tracta sobre el servei de directori. Una de les aplicacions d’un servei de directori és la gestió 
d’usuaris d’un sistema informàtic. En la M6.UF2, es treballa l'automatització de l'administració de comptes d'usuari. 
Per tot això, es considera que la gestió d'usuaris, de grups de seguretat i de plantilles es treballa de manera implícita. 

  10 0,75 7,5 

CA7 Utilitza màquines virtuals per administrar dominis i verificar el seu 
funcionament 

No es treballa explícitament en cap de les UF, però l'ús de les màquines virtuals és un criteri d'avaluació força 
transversal que l'alumne pot adquirir en la majoria d'UF del cicle formatiu 

  7 1 7 

CA8 Documenta l'estructura del domini i les tasques realitzades 
Es tracta d’un criteri d’avaluació transversal que es pot assolir havent documentat d’altres processos en qualsevol 
altra UF 

  6 1 6 

    100  88 
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UF a convalidar UF necessàries per la convalidació Resultats 

M6 – UF1: Administració avançada de sistemes operat ius  
M1. UF3 - Implantació de programari específic 

M5 - UF2: Instal•lació, configuració i recuperació de programari 

Tenen CPPS en comú? Entre M1.UF3 i M5.UF2 hi ha la c). Cap entre M1.UF3 i M6.UF1   

Tenen UC en comú? Si, la UC0485_3 amb el M6.UF1, cap amb el M5.UF2   

Tenen dependències  La M6.UF1 té dependències amb M1.UF2   

Comparació resultats d’aprenentatge i criteris d’av aluació 
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UF3 RA1 Implanta programari específic amb estructura client  / servidor donant resposta als requisits funcional s    

CA1 Instal•la software específic segons la documentació tècnica. Eines 
ofimàtiques, d’Internet i utilitats de propòsit general 

La instal·lació de programari és una competència transversal que l'alumne assolirà en la realització de la majoria 
d'UF ja que moltes requereixen de la instal·lació de programari específic. El mòdul 5 UF2 també treballa aquest 
aspecte de manera concreta 

  10 1 10 

CA2 Realitza instal•lacions desateses En cap altra UF es treballa explícitament la instal·lació desatesa d'aplicacions   21 0 0 

CA3 Configura i utilitza un servidor d'actualitzacions En cap altra UF es treballa la configuració d'un servidor d'actualitzacions   21 0 0 

CA4 Segueix els protocols d'actuació per resoldre incidències documentant les 
tasques realitzades 

  12 1 12 

CA5 Planifica protocols d'actuació per resoldre incidències 

Es tracta d’un criteri d’avaluació transversal que es pot assolir havent documentat d’altres processos en qualsevol 
altra UF ja que la majoria d'UF contemplen el control i documentació d'incidències 

  12 1 12 

CA6 Dona assistència tècnica a través de la xarxa documentant les incidències L'administració remota de SO es tracta en profunditat en a la M6.UF1   14 1 14 

CA7 Elabora guies visuals i manuals per instruir en l'ús de sistemes operatius o 
aplicacions 

Es tracta d’un criteri d’avaluació transversal que es pot assolir havent documentat d’altres processos en qualsevol 
altra UF 

  10 1 10 

    100  58 
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UF a convalidar UF necessàries per la convalidació Resultats 
M11. UF4 - Alta disponibilitat 

M11. UF1 - Seguretat física, lògica i legislació 

M6. UF1 - Administració avançada de sistemes operat ius 
M1. UF4 - Seguretat, rendiment i recursos 

M5. UF2 - Instal·lació, configuració i recuperació de programari 

Tenen CPPS en comú? Amb la M11.UF1: j) i k) - Amb la M11.UF4: i) i j) - Amb la M6.UF11: m) - Amb la M5. UF2: k)   

Tenen UC en comú? Si amb el mòdul 6, la UC0485_3   

Tenen dependències  La M6 – UF1 té dependències amb la M1.UF4   

Comparació resultats d’aprenentatge i criteris d’av aluació 
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UF4 RA1 Gestiona còpies de seguretat i sistemes tolerants a  errors    

CA1 Implanta sistemes d'emmagatzematge redundant (RAID) 
Un dels criteris d'avaluació de la M11.UF4 és la implantació de sistemes d'emmagatzematge redundant 
sobre servidors i dispositius específics que inclou els sistemes RAID.  

  7 1 7 

CA2 Implanta i automatitzat plans de còpies de seguretat 
L'ús de còpies de seguretat està implícit en la M11.UF4, ja que un dels continguts que es treballa és 
l'integritat de les dades i la recuperació del servei. La M11.UF1 també conté continguts sobre les còpies de 
seguretat  

  7 1 7 

CA3 Administra quotes de disc 
La M5.UF2 tracta la gestió dels discs per tant els conceptes de l'administració de les quotes de disc 
l'alumne els pot adquirir en aquesta UF 

  3 1 3 

CA4 Documenta les operacions realitzades i els mètodes a seguir per a la recuperació 
davant desastres 

Es tracta d’un criteri d’avaluació transversal que es pot assolir havent documentat d’altres processos en 
qualsevol altra UF 

  3 1 3 

UF4 RA2 Assegurament de la informació      

CA1 Identifica els objectes monitoritzar en un sistema informàtic La M5.UF2 tracta la monitorització del sistema i perment conèixer els direrents elements a monitoritzar   4 1 4 

CA2 Identifica els tipus de successos   4 0,5 2 

CA3 Utilitza eines de monitorització en temps real   6 0,5 3 

CA4 Monitoritza el rendiment mitjançant registres de comptador i de seguiment del sistema   6 0,5 3 

CA5 Planifica i configura alertes de rendiment   5 0,5 2,5 

CA6 Interpreta els registres de rendiment emmagatzemats   5 0,5 2,5 

CA7 Analitza el sistema mitjançant tècniques de simulació per optimitzar el rendiment 

En les diferents UF proposades es tracten temes de monotorització de sistemes informàtics: La M5.UF2 té 
un punt dedicat a la optimització del sistema, però a nivell bàsic; la M6.UF1 treballa la monotorització i 
optimització dels processos i aplicacions; la M11.UF4 treballa sobre la virtualizació que permet fer proves 
d'optimització del sistema informàtic. L'alumne tindrà coneixements sobre la monotorització, però no haurà 
treballat sobre el registre de successos del sistema ni sobre el registre de rendiment.  

  5 0,75 3,75 

CA8 Elabora documentació de suport i d'incidències     4 1 4 

UF4 RA3 Audita la utilització i accés a recursos identifica nt i respectant les necessitats de seguretat del si stema      

CA1 Administra drets d'usuari i directives de seguretat La M11.UF1 tracta l'establiment de polítiques d'accés dels usuaris al sistema informàtic   5 1 5 

CA2 Identifica els objectes i esdeveniments auditables   4 0,75 3 

CA3 Elabora un pla d'auditories   6 0,5 3 

CA4 Identifica les repercussions de les auditories en el rendiment del sistema   5 0,75 3,75 

CA5 Audita successos correctes i erronis   6 0,75 4,5 

CA6 Audita els intents d'accés i els accessos a recursos del sistema   6 0,75 4,5 

CA7 Gestiona els registres d'auditoria 

La M11.UF1  tracta sobre les diferents amenaces i mancances de seguretat d'un sistema informàtic. Tot i 
que no es tracta directament sobre el concepte d'auditoria d'un sistema d'informació si que l'alumne 
adquireix coneixements sobre seguretat que li permeten identificar riscos i vulnerabilitats del sistema i, per 
tant, poder-ne plantejar una auditoria. 

  5 0,5 2,5 

CA8 Documenta el procés d'auditoria i els seus resultats Es tracta d'un criteri d'avaluació transversal que es pot assolir amb d'altres UF en general   4 1 4 

    100  75 
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UF a convalidar UF necessàries per la convalidació Resultats 

M3 - UF1. Programació estructurada M10 - UF1 - Llenguatges SQL: DCL i extensió procedi mental 

Tenen CPPS en comú? No   

Tenen UC en comú? No   

Tenen dependències  No   

Comparació resultats d’aprenentatge i criteris d’av aluació 
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UF1 RA1 Reconeix l'estructura d'un programa informàtic, ide ntificant i relacionant els elements propis del lle nguatge de programació utilitzat    

CA1 Identifica els blocs que componen l'estructura d'un programa informàtic 
En el mòdul M10 - UF1 es treballa el llenguatge PL/SQL. La part de PL (Programing Language) es basa 
en concepte de programació estructurada i permet conèixer les diferents parts d'un programa informàtic 
realitzat en altres llenguatges (declaració de variables, execució, control d'errors, etc.) 

  5 0,5 2,5 

CA2 Crea projectes de desenvolupament d'aplicacions i utilitza entorns integrats de 
desenvolupament 

PL no treballa sobre un entorn integrat. Aquest CA l'alumne no l'assolirà.   6 0 0 

CA3 Identifica els diferents tipus de variables y la utilitat específica de cadascun PL permet conèixer els principals tipus de variables d'un llenguatge de programació   5 1 5 

CA4 Modifica el codi d'un programa per crear i utilitzar variables PL treballa amb variables   6 1 6 

CA5 Crea i utilitza constants i literals PL treballa amb constants   6 1 6 

CA6 Classifica, reconeix i utilitza en expressions els operadors del llenguatge PL treballa amb operadors típics dels llenguatges de programació   6 1 6 

CA7 Comprova el funcionament de les conversions de tipus explícites i implícites PL permet la conversió de dades   5 1 5 

CA8 Introdueix comentaris en el codi PL permet comentar codi   1 1 1 

UF1 RA2 Utilitza correctament tipus de dades simples i comp ostes emprant les estructures de control adients      

CA1 Descriu els fonaments de la programació La programació PL requereix dels coneixement bàsics de programació estructurada   5 1 5 

CA2 Escriu algorismes simples   5 0,75 3,75 

CA3 Analitza i dissenya els possibles algorismes per la resolució de problemes   5 0,75 3,75 

CA4 Escriu i prova programes senzills reconeixent i aplica els fonaments de la programació   5 0,75 3,75 

CA5 Utilitza estructures de dades simples i compostes   5 0,75 3,75 

CA6 Escriu i prova codi que faci ús de les estructures de selecció   5 0,75 3,75 

CA7 Utilitza correctament les diferents estructures de repetició disponibles    5 0,75 3,75 

CA8 Reconeix les possibilitats de les sentències de salt   5 0,75 3,75 

CA9 Realitza operacions bàsiques, compostes i de tractament de caràcters   5 0,75 3,75 

CA10 Revisa i corregeix els errors apareguts en els programes 

Tots aquests conceptes es poden adquirir en l'aprenentatge del llenguatge de programació PL i, per tant, 
aplicar-se en d'altres llenguatges de programació. Evidentment l'alumne no tindrà els coneixements de 
tots els llenguatges de programació disponibles al mercat, però es suposa que un cop adquirits els 
conceptes de programació estructurada, l'alumne serà capaç d'aplicar-los en qualsevol llenguatge de 
programació estructurat. Per tant, els conceptes de programació es treballen de forma implícita. 

  5 0,75 3,75 

CA11 Comenta i documenta adequadament els programes realitzats 
La documentació de la programació no es treballa explícitament, però si que l'alumne pot adquirir els 
coneixement i llenguatge necessaris per a documentar correctament un programa 

  5 0,5 2,5 

CA12 Utilitza un entorn integrat de desenvolupament en la creació i compilació de programes 
simples 

PL no treballa sobre un entorn integrat. Aquest CA l'alumne no l'assolirà.   5 0 0 

    100  72,8 
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UF a convalidar UF necessàries per la convalidació Resultats 
M10. UF2 - Instal•lació i ajustament de SGBD corpor atiu 

M9. UF1 - Llenguatges de guions de servidor M4. UF1 - Programació amb XML 

M9. UF2 - Implantació de gestors de continguts 

Tenen CPPS en comú? El M10 - UF2 té competències en comú, la resta no.   

Tenen UC en comú? No   

Tenen dependències  No   

Comparació resultats d’aprenentatge i criteris d’av aluació 
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UF1 RA1 Reconeix les característiques de llenguatges de mar ques analitzant i interpretant fragments de codi    

CA1 Identifica les característiques generals dels llenguatges de marques   3 1 3 

CA2 Reconeix els avantatges que proporcionen en el tractament de la informació   3 1 3 

CA3 Classifica els llenguatges de marques i identifica els més rellevants   3 1 3 

CA4 Diferencia els àmbits d'aplicació dels llenguatges de marques   3 1 3 

CA5 Reconeix la necessitat i els àmbits específics d'aplicació d'un llenguatge de marques de 
propòsit general 

Diversos mòduls treballen, de manera indirecta, els llenguatges de marques, per tant l'alumne en pot 
conèixer els més significatius i el seu ús (el mòdul M10.UF2 permet conèixer l'ús d'XML per a l'intercanvi 
d'informació amb bases de dades, el M9.UF1 permet conèixer els llenguatges de marques orientats a 
web) 

  3 1 3 

CA6 Analitza les característiques pròpies del llenguatge XML   6 0,5 3 

CA7 Identifica l'estructura d'un document XML i les seves regles sintàctiques   6 0,5 3 

CA8 Contrasta la necessitat de crear documents XML ben formats i la influència en el seu 
processament 

  5 0,5 2,5 

CA9 Identifica els avantatges que aporten els espais de noms 

El M10.UF2 treballa XML com suport per a l'emmagatzematge d'informació, per tant l'alumne ha de tenir 
els coneixement necessaris per interpretar i desenvolupar documents XML, però al no ser un dels temes 
prioritaris del mòdul 10, en nivell de profunditat en el coneixement XML serà només inicial. Igualment, el 
M9.UF1 treballa els llenguatges de guions de servidor, però més centrat en HTML, per tant, aquestes UF 
només donaran un coneixement incial d'XML, que l'alumne haurà d'ampliar de manera autònoma. 

  4 0,5 2 

UF1 RA2 Utilitza llenguatges de marques per a la transmissi ó d'informació a través del web analitzant l'estruc tura dels documents i identificant els seus element s      

CA1 Identifica i classifica els llenguatges de marques relacionats amb la Web i les seves 
diferents versions 

  3 1 3 

CA2 Analitza l'estructura d'un document HTML i identifica les seccions que el componen   3 1 3 

CA3 Reconeix la funcionalitat de les principals etiquetes i atributs del llenguatge HTML   5 1 5 

CA4 Estableix les semblances i diferències entre els llenguatges HTML i XHTML   2 0,75 1,5 

CA5 Reconeix la utilitat d'XHTML en els sistemes de gestió d'informació 

El M9.UF1 treballa sobre la programació en llenguatges de guions el que vol dir que l'alumne ha de tenir 
un coneixement suficient de l'entorn de programació web, és a dir de llenguatges de marques, sobretot 
HTML. És probable que el coneixement de XHTML no sigui tant ampli ja que no és un objectiu propi de la 
M9.UF1 

  2 0,75 1,5 

CA6 Utilitza eines en la creació del web 
En el M9.UF1 es preveu el coneixement d'eines d'edició per a documents web que, amb molta 
probabilitat, seran les mateixes eines que s'utiltizin per l'edició de documents HTML 

  8 0,75 6 

CA7 Identifica els avantatges que aporta la utilització de fulls d'estil 
La M9.UF2 treballa sobre els gestors de continguts. El coneixement d'aquestes eines implica un 
coneixement bàsic dels fulls d'estil, que li pot donar prou autonomia a l'alumne per entendre i 
desenvolupar fulles d'estil.  

  3 0,75 2,25 
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CA8 Aplica fulls d'estil 

La M9.UF2 treballa sobre els gestors de continguts. El coneixement d'aquestes eines implica 
necessàriament el coneixement de com aplicar un full d'estil. A diferència de l'anterior criteri d'avaluació, 
aquí només es tracta de saber aplicar els fulls d'estil, cosa que segur que caldrà realitzar en la M9.UF2 
per configurar l'aparença dels gestors de continguts. 

  6 1 6 

UF1 CA3 Estableix mecanismes de validació per a documents X ML utilitzant mètodes per definir la seva sintaxi i  estructura      

CA1 Estableix la necessitat de descriure la informació transmesa en els documents XML i les 
seves regles 

  4 0,5 2 

CA2 Identifica les tecnologies relacionades amb la definició de documents XML   4 0,5 2 

CA3 Analitza l'estructura i sintaxi específica utilitzada en la descripció   4 0,5 2 

CA4 Crea descripcions de documents XML   4 0,5 2 

CA5 Utilitza descripcions en l'elaboració i validació de documents XML   4 0,5 2 

CA6 Associa les descripcions de documents XML amb els documents XML   4 0,5 2 

CA7 Utilitza eines específiques de validació   4 0,5 2 

CA8 Documenta les descripcions de documents XML 

La M10.UF2 treballa XML com a suport d'emmagatzematge d'informació, per tant l'alumne ha de tenir els 
coneixement necessaris per interpretar i desenvolupar documents XML, però al no ser un dels temes 
prioritaris del mòdul 10, en nivell de profunditat en el coneixement XML serà només inicial. Les 
descripcions dels documents XML són necessàries per a definir l'estructura de la informació 
emmagatzemada al document XML i tenen força relació amb la definició de la informació 
emmagatzemada a la base de dades. Per tant l'alumne pot tenir prous coneixements per desenvolupar, 
de forma autònoma, aquests criteris d'avaluació 

  4 0,5 2 

    100  69,8 
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UF a convalidar UF necessàries per la convalidació Resultats 
M1. UF1 - Instal•lació, configuració i explotació d el sistema informàtic 

M1. UF4 - Seguretat, rendiment i recursos 

M6. UF1 - Administració avançada de sistemes operat ius 
M5. UF1 - Arquitectura de sistemes 

M7. UF1 - Introducció a les xarxes 

Tenen CPPS en comú? M1.UF1: la a) - M1.UF4: m) - M6.UF1: a) i m) - M7.UF1: cap    

Tenen UC en comú? No   

Tenen dependències  No   

Comparació resultats d’aprenentatge i criteris d’av aluació 
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UF1 RA1 Configura equips microinformàtics, components i per ifèrics, analitzant les seves característiques i re lació amb el conjunt    

CA1 Identifica i caracteritza els dispositius que constitueixen els blocs funcionals d'un equip 
microinformàtic 

La M1.UF1 dedica una parts dels seus continguts a conèixer els elements que integren un 
sistema informàtic 

  9 1 9 

CA2 Descriu la funció dels elements físics i lògics que intervenen en el procés de posada en marxa 
d'un equip 

La M6.UF1 té treballa els processos d’arrencada d'un sistema informàtic, el que implica que es 
coneixen els elements que intervenen en el mateix.  

  9 0,75 6,75 

CA3 Analitza l'arquitectura general d'un equip i els mecanismes de connexió entre dispositius 
El muntatge i configuració dels dispositius hardware no es tracten en d'altres UF, però són 
operacions bàsiques que l'alumne hauria de ser capaç de fer si té els coneixements assolits en 
les UF proposades 

  9 0,5 4,5 

CA4 Estableix els paràmetres de configuració (maquinari i software) d'un equip microinformàtic amb les 
utilitats específiques 

Els coneixement obtinguts a les M1. UF1, M1.UF4 i M6.UF1, que fan referència a la configuració 
de sistemes operatius implica que es tenen coneixements de configuració d'equips informàtics. 
Tot i no tractar directament la configuració de maquinari, poden donar prou autonomia a l'alumne 
per a poder configurar un equip informàtic. 

  15 0,75 11,3 

CA5 Avalua les prestacions de l'equip   13 1 13 

CA6 Executa utilitats de revisió i diagnòstic   13 1 13 

CA7 Identifica avaries i les seves causes 

La M1.UF4 treballa diferents eines per monotoritzar i diagnosticar el bon funcionament d'un 
sistema informàtic 

  13 1 13 

CA8 Classifica els dispositius perifèrics i els seus mecanismes de comunicació 
Els coneixement obtinguts a les M1. UF1, M1.UF4, M6.UF1 i M7.UF1, tot i no tractar directament 
la configuració de perifèrics, poden donar prou autonomia a l'alumne per a poder configurar 
aquests elements. 

  9 0,5 4,5 

CA9 Utilitza protocols estàndard de comunicació sense fils entre dispositius La connexió d'equips informàtics a xarxes es tracta en detall a la M7.UF1   10 1 10 

    100  85 
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UF a convalidar UF necessàries per la convalidació Resultats 

M1. UF1 - Instal•lació, configuració i explotació d el sistema informàtic    

M1. UF3 - Implantació de programari específic 

M1. UF4 - Seguretat, rendiment i recursos 
M5. UF2 - Instal•lació, configuració i recuperació de programari 

M11. UF 1 - Seguretat física, lògica i legislació 

Tenen CPPS en comú? M1.UF1: c) - M1.UF3: c) - M1.UF4: k) - M11.UF1: k)   

Tenen UC en comú? El M1 i M5 tenen en comú la UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics / El M11 
i el M5 tenen en comú  la UC0484_3: Administrar els dispositius hardware del sistema 

  

Tenen dependències  Per fer la M5 UF2 és necessari la UF1 del mòdul 1   

Comparació resultats d’aprenentatge i criteris d’av aluació 
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UF2 RA1 Instal•la programari de propòsit general avaluant l es seves característiques i entorns de aplicació    

CA1 Cataloga els tipus de programari segons la seva llicència, distribució i propòsit   6 1 6 

CA2 Analitzat les necessitats específiques de programari associades a l'ús de sistemes informàtics en 
diferents entorns productius 

La M1.UF3 té entre els seus resultats d'aprenentatge la instal·lació de programari de 
propòsit general segons els requeriments del sistema   6 1 6 

CA3 Instal•la i avalua utilitats per a la gestió d'arxius, recuperació de dades, manteniment i optimització del 
sistema i seguretat bàsica 

La M1.UF4 té, entre els seus objectius, conèixer les eines que permeten gestionar la 
seguretat de la informació, realitzar còpies de seguretat i recuperació de la informació 
davant d'incidències 

  10 1 10 

CA4 Instal•la i avalua programari ofimàtic i d'utilitat general   7 1 7 

CA5 Consulta la documentació i les ajudes interactives   6 1 6 

CA6 Verifica la repercussió de l'eliminació, modificació i / o actualització de les utilitats instal·lades al 
sistema 

La M1.UF3 té entre els seus resultats d'aprenentatge la instal·lació de programari de 
propòsit general segons els requeriments del sistema 

  6 1 6 

CA7 Prova i compara aplicacions portables i no portables 
Cap de les UF proposades conté conceptes que facin referència a aplicacions portables i 
no portables 

  6 0 0 

CA8 Realitza inventaris del programari instal•lat i les característiques de la seva llicència 
La M1.UF3 té entre els seus resultats d'aprenentatge la instal·lació de programari de 
propòsit general segons els requeriments del sistema 

  6 1 6 

UF2 RA2 Executa procediments per recuperar el programari bà sic d'un equip, analitzant i utilitzant imatges emm agatzemades en memòria auxiliar      

CA1 Identifica els suports de memòria auxiliar adequats per a l'emmagatzematge i restauració d'imatges de 
programari 

  6 0,75 4,5 

CA2 Reconeix la diferència entre una instal•lació estàndard i una preinstal•lació o imatge de programari 

El mòdul 1 UF1 i UF4 i el mòdul 11 UF1 contenen continguts específics sobre còpies de 
seguretat i imatges del sistema per tal d'afrontar incidències en un sistema informàtic. 
Aquests continguts haurien de permetre a l'alumne adquirir aquests criteris d'avaluació. Tot 
i això no es tracta explícitament la realització d'imatges del programari   6 0,75 4,5 

CA3 Identifica i prova les diferents seqüències d'arrencada configurables en un equip El mòdul 1 UF1 i UF4 contenen criteris d'avaluació sobre l’arrencada del sistema.   7 0,75 5,25 

CA4 Utilitza eines per al format i particionament del disc   7 1 7 

CA5 Empra diferents utilitats i suports per a realitzar imatges   7 1 7 

CA6 Restaura imatges des de diferents ubicacions   7 1 7 

CA7 Realitza clonacions de dispositius 

El mòdul 1 UF1 i UF4 i el mòdul 11 UF 1 contenen continguts específics sobre còpies de 
seguretat i imatges del sistema per tal d'afrontar incidències en un sistema informàtic. 
Aquests continguts haurien de permetre a l'alumne adquirir aquests criteris d'avaluació 

  7 1 7 

    100  89,3 
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UF a convalidar UF necessàries per la convalidació Resultats 
M11. UF4 - Alta disponibilitat 

M11. UF1 - Seguretat física, lògica i legislació 

M5. UF1 - Arquitectura de sistemes 
M5. UF3 - Implantació i manteniment de CPD 

FOL. UF2 - Riscos laborals 

Tenen CPPS en comú? M11.UF1: j) - M11.UF4: i) i j) - M5.UF1: cap - FOL. UF2: cap   

Tenen UC en comú? Amb la M11.UF4, la UC0484_3   

Tenen dependències  Hi ha dependències entre M5.UF1 i M5.UF3   

Comparació resultats d’aprenentatge i criteris d’av aluació 
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UF3 RA1 Implanta maquinari específic de centres de procés d e dades (CPD), analitzant les seves característique s i aplicacions    

CA1 Reconeix les diferències entre les configuracions maquinari de tipus personal i empresarial   4 1 4 

CA2 Analitza entorns que requereixen implantar solucions maquinari específiques 

Un dels CA de la M11. UF4 és "Analitza supòsits i situacions en les quals es fa necessari implementar 
solucions d'alta disponibilitat". Un d'aquests supòsits és un CPD 

  4 1 4 

CA3 Detalla components maquinari específics per a solucions empresarials 
Un dels CA de la M11. UF4 és "Identifica solucions de maquinari per assegurar la continuïtat en el 
funcionament d'un sistema". Aquest maquinari serà força similar al necessari per a implantar un CPD 

  5 1 5 

CA4 Analitza els requeriments bàsics de seguretat física, organització i condicions ambientals d'un 
CPD 

La UF1 del mòdul 11 contempla l'anàlisi de les possibles amenaces d'un sistema informàtic, tant 
referents a la seguretat física com ambiental 

  5 1 5 

CA5 Implanta sistemes d'alimentació ininterrompuda i estabilitzadors de tensió 
Un dels aspectes que es tracta al mòdul d'alta disponibilitat (M11) és el funcionament ininterromput d'un 
sistema informàtic, la qual cosa pot implicar també els sistemes d'alimentació ininterrompuda i 
estabilitzadors de tensió, però no s'especifica.  

  10 0,75 7,5 

CA6 Manipula correctament dispositius maquinari en arquitectures d’alta disponibilitat per a 
emmagatzematge i alimentació amb connexió en calent 

La manipulació de hardware en sistemes d'alta disponibilitat consisteix en la manipulació de fonts 
d'alimentació i sistemes RAID. Aquests conceptes es treballen, de manera força complerta en la UF4 
del mòdul 11 

  10 0,75 7,5 

CA7 Documenta procediments, incidències i paràmetres utilitzats en la instal·lació i configuració de 
dispositius de maquinari. 

  4 1 4 

CA8 Utilitza eines de inventariat, registrant les característiques dels dispositius de maquinari   4 1 4 

CA9 Classifica i organitza la documentació tècnica, els controladors, les utilitats i els accessoris del 
maquinari 

La UF1 del mòdul 5 i les UF1 i UF4 dels mòduls 11 donen els coneixements necessaris per inventariar 
maquinari, interpretar manuals de funcionament o realitzar un control d'incidències. 

  4 1  

UF3 RA2 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals  i de protecció ambiental, identificant els riscos associats, les mesures i equips per a prevenir-los      

CA1 Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposen la manipulació dels materials, eines, 
útils, màquines i mitjans de transport 

  4 0,75 3 

CA2 Opera les màquines respectant les normes de seguretat   5 0,75 3,75 

CA3 Identifica les causes més freqüents d'accidents en la manipulació de materials i eines, entre 
d'altres 

Amb la UF2 de FOL l'alumne coneixerà els principals riscos laborals derivats de l'activitat del treball. 
Aquests coneixements seran de caire genèric i l'alumne els podrà completar amb els coneixements 
específics sobre maquinari adquirits en la resta d'UF proposades 

  5 0,75 3,75 
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CA4 
Descriu els elements de seguretat (proteccions, alarmes, i passos de emergència, entre 
d'altres) de les màquines i els equips de protecció individual (calçat, protecció ocular i 
indumentària, entre d'altres)  

  8 0,75 6 

CA5 Empra en les diferents operacions de muntatge i manteniment   8 0,75 6 

CA6 Relaciona la manipulació de materials, eines i màquines amb les mesures de seguretat i 
protecció personal requerits 

  5 0,75 3,75 

CA7 Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental   5 0,75 3,75 

CA8 Classifica els residus generats per la seva retirada selectiva   6 0,75 4,5 

CA9 Valora l'ordre i la neteja d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos 

 

  4 0,75 3 

    100  78,5 
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3.7. Catàleg d’unitats formatives compensables 

UF compensable UF seleccionades Resultat  

M6 
UF1 

Administració avançada de sistemes 
operatius  

M6 
UF2 

Automatització de tasques i llenguatges 
de guions 

M1 
UF1 

Instal·lació, configuració i 
explotació d’un sistema 
informàtic 

M5 
UF2 

Instal·lació, configuració i recuperació 
del programari 

79,8 

M5 
UF2 

Instal·lació, configuració i recuperació 
de Programari M1 

UF2 
Gestió de la informació i de 
recursos en una xarxa M6 

UF1 
Administració avançada de sistemes 
operatius  

88 

M6 
UF1 

Administració avançada de sistemes 
operatius  M1 

UF3 
Implantació de programari 
específic M5  

UF2 
Instal·lació, configuració i recuperació 
de programari 

58 

M11 
UF4 

Alta disponibilitat 

M11 
UF1 Seguretat física, lògica i legislació 

M6 
UF1 

Administració avançada de sistemes 
operatius 

M1 
UF4 

Seguretat, rendiment i 
recursos 

M5 
UF2 

Instal·lació, configuració i recuperació 
de programari 

75 

M3 
UF1 

Programació estructurada 
M10 
UF1 

Llenguatges SQL: DCL i extensió 
procedimental 

72,8 

M10 
UF2 

Instal·lació i ajustament de SGBD 
corporatiu 

M9 
UF1 

Llenguatges de guions de servidor 
M4 
UF1 Programació amb XML 

M9 
UF2 

Implantació de gestors de continguts 

69,8 

M1 
UF1 

Instal·lació, configuració i explotació del 
sistema informàtic 

M1 
UF4 

Seguretat, rendiment i recursos 

M6. 
UF1 

Administració avançada de sistemes 
operatius 

M5 
UF1 Arquitectura de sistemes 

M7 
UF1 

Introducció a les xarxes 

85 
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UF compensable UF seleccionades Resultat  

M1 
UF1 

Instal·lació, configuració i explotació del 
sistema informàtic 

M1 
UF3 

Implantació de programari específic 

M1 
UF4 

Seguretat, rendiment i recursos 

M5. 
UF2 

Instal·lació, configuració i 
recuperació de programari 

M11 
UF 1 

Seguretat física, lògica i legislació 

89,3 

M11 
UF4 

Alta disponibilitat 

M11 
UF1 

Seguretat física, lògica i legislació 

M5 
UF1 

Arquitectura de sistemes 

M5. 
UF3 

Implantació i manteniment 
de CPD 

FOL 
UF2 

Riscos laborals 

78,5 

 

3.8. L’aplicació pràctica del catàleg d’unitats for matives compensables: 

Al final del punt 2 s’ha explicat una situació pràctica d’aplicació del present treball. Es tracta del 
cas en que un alumna cursa el crèdit d’anglès 1 i d’anglès 2, superant amb èxit, només el 
d’anglès 2. Ara bé, com que les competències assolides en l’anglès 2 ja inclouen les de l’anglès 
1, la Junta d’avaluació decideix compensar-li el crèdit d’anglès 1. El fet de disposar del catàleg 
d’unitats formatives compensables, permetria aplicar amb més agilitat i amb més arguments 
d’altres compensacions en determinades unitats formatives.  

Ara bé, aquí la pregunta o la crítica és obvia: si els alumnes saben que determinades unitats 
formatives es poden aprovar només aprovant-ne d’altres, no pot ser una temptació per a no 
aplicar-se amb diligència en les unitats formatives compensables? Una altra qüestió que cal 
resoldre és la següent: de totes les UF compensables que s’han mostrat en l’anterior quadre, 
amb els respectius resultats, quin és el llindar que permet compensar una UF? En aquest 
capítol es desenvolupen aquestes dues qüestions. 

 

El fet que existeixin UF compensables pot suposar q ue els alumne no s’esforcin per 
aprovar-les sabent que tenen l’opció de fer-ho a tr avés d’altres UF? 

Evidentment, aquesta situació es pot donar, però cal fer determinades observacions al 
respecte. En primer lloc, estem parlant d’unitats formatives compensables i no d’unitats 
formatives convalidables . La diferència és substancial. En el cas d’una convalidació, estem 
parlant d’una unitat formativa que l’alumne no cal que faci, ja que ha pogut demostrar per altres 
vies que té les competències adquirides, per exemple per l’experiència professional o per haver 
cursat un altre cicle formatiu. Si parlem de compensació, la idea és que la Junta d’avaluació 
decideix donar per superada una unitat formativa d’entrada no superada, ja que aquesta es 
compensa amb les competències adquirides en d’altres unitats formatives. Tot i això, en aquest 
segon cas, l’alumne ha hagut de realitzar la unitat formativa que se li compensa. És a dir, en 
cap cas eximeix a l’alumne d’haver de cursar totes les unitats formatives i fer tot el possible per 
a superar-les. 

Per altra banda, la compensació o no d’una unitat formativa, és una decisió de Junta 
d’avaluació. Això vol dir que el conjunt de professors decidiran si aquesta compensació és 
possible. Per exemple, en el cas d’algun alumne que, aprofitant-se d’aquesta possibilitat, 
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negligeixi la seva responsabilitat d’esforçar-se per a superar una unitat formativa, la Junta 
d’avaluació podria decidir no compensar la unitat formativa en qüestió, encara que es donin les 
circumstàncies per fer-ho, ja que es pot considerar que l’alumne no ha adquirit les 
competències socials que són requisit en el títol, com per exemple, la responsabilitat davant del 
treball.  

Quin és el llindar (resultat del quadre anterior) q ue determina quines UF són 
compensables? 

Establir un llindar per decidir quin resultat permet compensar o no una unitat formativa no és 
fàcil i tampoc respon a cap criteri objectiu, sinó a una decisió del propi centre que apliqui 
aquesta metodologia. En general, el llindar del 75 pot ser un bon resultat per a permetre la 
compensació de les unitats formatives, però hi ha d’altres factors que poden determinar la 
decisió final de la Junta d’avaluació per a decidir una compensació d’una unitat formativa. 
Alguns d’aquests factors poden ser 

� La nota obtinguda en la UF a compensar . Com hem dit anteriorment, el fet que es 
puguin compensar les UF no vol dir que l’alumne quedi exempt de cursar-les. Per tant 
un altre criteri que pot influir alhora de decidir si una UF es compensa o no és la nota 
obtinguda a la UF a compensar. Serà molt diferent el cas d’un alumne que ha fet tot el 
curs, però que no ha sabut assimilar els continguts de la UF que no pas l’alumne que 
ha tingut reiterades faltes d’assistència o un comportament poc adequat.  

� La realització del crèdit de síntesis . Si el crèdit de síntesi treballa competències 
similars a les de la unitat formativa a compensar, es pot valorar la possibilitat de 
realitzar aquesta compensació encara que no hi hagi un resultat superior al 75%. 

� Grau d’assoliment de competències de treball autòno m. Si l’alumne mostra un bon 
desenvolupament de la capacitat de treball autònom i d’aprendre a aprendre, també es 
pot valorar la compensació d’unitats formatives amb resultats inferiors al 75%. Si 
l’alumne té una bona competència de treball autònom és més fàcil que pugui adquirir 
les competències associades a la unitat formativa per si mateix.  

 

Aplicabilitat en d’altres cicles formatius de grau superior i grau mitjà 

Un dels aspectes més rellevants del present treball és l’aportació d’una metodologia de treball 
que pot ser aplicada a qualsevol cicle formatiu, tant de grau mig com de grau superior, de 
qualsevol centre de formació professional, ja que tota la formació professional actual es basa 
en les competències professionals i en la seva avaluació.  

En aquest sentit, cada departament pot aplicar la metodologia presentada en aquest treball per 
a determinar quines són les UF de cada cicle formatiu que poden ser susceptibles d’ésser 
compensades. Aquest document hauria d’estar consensuat amb tots els professors del 
departament i seria un instrument d’ajuda a la presa de decisions en les Juntes d’Avaluació. 
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4. Conclusions: 
 
La formació professional basada en la competència és el model de formació professional que 
s’ha imposat en els darrers anys en el marc educatiu europeu. El procés de Copenhaguen de 
l’any 2002, similar al procés de Bolonya en l’àmbit universitari, va impulsar un conjunt de 
reformes i millores dels sistemes de formació professional de tots els Estats membres de la 
Unió Europea, amb l’objectiu de donar una amplitud europea a la formació professional i 
contribuir a la mobilitat i l’intercanvi laboral entre els diferents països de la UE.  
 
L’eix central de la proposta europea és un marc europeu comú per a les qualificacions 
professionals, i unes qualificacions professionals objectives, transparents i transferibles, entre 
els diferents Estats. Per estructurar les qualificacions professionals aquestes han d’estar 
basades en competències professionals, és a dir, en “allò que sap fer” el o la professional. Dit 
en altres paraules, un tècnic superior en fred i calor de França haurà de tenir competències 
professionals comparables a un tècnic superior en fred i calor d’Itàlia, Alemanya o qualsevol 
altre país de la Unió.  
 
Fruit d’aquesta idea s’impulsen diverses línies de treball i una d’elles, és el replantejament dels 
sistemes educatius de formació professional per tal de centrar-los, no en els continguts, no en 
“saber”, sinó en les competències professionals, és a dir, “en saber fer” i “saber aplicar”, és a dir 
té un enfocament molt més instrumental. El propòsit de la formació professional no ha de ser 
verificar que els estudiants saben determinats continguts, o coneixen determinades tècniques, 
sinó proporcionar les eines necessàries als alumnes perquè aquests assoleixin determinades 
competències professionals, és a dir, habilitats per a aplicar solucions concretes a problemes 
concrets, per mitjà d’uns coneixements, tècniques i habilitats socials determinats.  
 
L’orientació de la formació professional cap a les competències respon, també, a la voluntat de 
preparar els futurs treballadors i treballadores pensant en les necessitats del sector 
empresarial, i contribuint a crear un capital humà més ben preparat i competitiu en el mercat de 
treball. Preparar un alumne pensant en les competències professionals vol dir preparar-lo 
pensant en el lloc de treball que pot ocupar el dia de demà i no tant pensant en si aprèn o no 
aprèn un determinat contingut.  
 
El canvi de model d’un sistema de formació professional basat en els continguts a un basat e 
les competències requereix de canvis en totes els seus agents. Requereix canvis en la 
metodologia pedagògica, canvis en la formació del professorat, canvis en l’estructura 
organitzativa del centre i canvis en la participació de l’entorn dins l’àmbit educatiu. En aquest 
treball hem abordat parcialment un d’aquests aspectes que és l’avaluació.  
 
Un dels principals problemes que sorgeix en la formació professional basada en competències 
és l’avaluació de l’alumnat. Els nostres sistemes educatius porten una llarga inèrcia d’un model 
orientat als continguts, amb models d’avaluació dissenyats per a aquests tipus d’educació. Al 
intentar fer el salt cap a un model educatiu basat en competències cal també replantejar-se si 
els mètodes pedagògics i avaluadors utilitzats fins al moment són els més eficaços per a 
desenvolupar les competències dels alumnes i per avaluar-les.  
 
És ben cert que per al docent, resulta molt més senzilla l’avaluació de continguts que no pas 
l’avaluació de competències. Amb el clàssic mètode de l’examen escrit i individual el professor 
pot determinar amb força precisió el grau d’assoliment d’un determinat continguts, però resulta 
molt més complexa determinar el grau d’assoliment d’una competència mitjançant aquest 
mètode. 
 
Per això és necessari mostrar alguns elements de reflexió al voltant de l’avaluació per 
competències. 
 

� Existeixen diversos camins per assolir una competèn cia : El procés d’assoliment de 
la competència no és el més important, sinó el fet d’haver-la assolit. Cada individu té 
històries de vida diferents que li han aportat coneixements diferents. Un alumne pot 
haver adquirit alguna competència per mitjà de l’experiència laboral prèvia, o perquè 
s’ha interessant especialment per un tema. No existeix un únic itinerari formatiu per 
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assolir determinades competències i és un repte dels sistemes educatius i dels 
responsables de l’avaluació saber reconèixer de la mateixa manera l’assoliment d’una 
competència, sigui quin sigui el camí que s’hagi seguit per arribar-hi.  

 
� L’aprenentatge d’una competència professional no és  un procés finit sinó 

continu . Durant tot el temps que dura un cicle de formació professional, l’alumne va 
adquirint coneixement, aptituds i habilitats que li serveixen per desenvolupar 
determinades competències professionals. La construcció d’aquest aprenentatge és 
continu en totes les competències. Tot i que l’estructura del curs, per una qüestió 
organitzativa, es divideixi en mòduls i unitats formatives, l’aprenentatge de les 
competències professionals es desenvolupa al llarg de tot el període de formació. 

 
� L’avaluació de la competència ha de ser el més pròx ima possible a un cas real on 

calgui aplicar aquesta competència. En aquest sentit l’avaluador hauria de cercar 
situacions reals on calgui aplicar una determinada competència i l’alumne pugui 
conèixer el grau d’assoliment de la mateixa i anar veient les mancances i 
aprenentatges que li cal fer. Si tenim en compte aquesta idea de buscar situacions el 
més pròximes possibles de la realitat cal plantejar-les, tant en l’exercici escollit per fer 
les avaluacions com en la metodologia avaluativa. Aquesta metodologia s’hauria 
d’aproximar el més possible a les situacions pròpies del mercat de treball, per exemple 
el treball en equip, la presa de decisions, la responsabilitat, són aspecte que haurien 
d’aparèixer en la metodologia avaluativa.  

 
Tal i com hem vist fins ara el model de formació professional basat en competències 
persegueix un gran objectiu que és lligar les necessitats existents en el mercat de treball i que 
demanda el sector empresarial i els aprenentatges que es realitzen al sistema de la formació 
professional.  
 
Amb aquest gran objectiu es va iniciar el procés de Copenhaguen, l’any 2002, amb la voluntat 
de promoure una millor formació i un capital humà més competitiu i preparat per a les 
necessitats laborals actuals i de futur. Fruit del procés de Copenhaguen els diferents Estats de 
la Unió Europea comencen a prendre mesures al respecte.  
 
A Espanya, les iniciatives en centre en els dos àmbits de treball implicats, l’àmbit laboral i 
l’àmbit formatiu. En l’àmbit laboral el que s’intenta és definir quines són les necessitats del 
mercat de treball i això es fa a través de determinar quines són les competències que haurien 
de tenir els treballadors. D’aquí sorgeixen els Catàlegs de Qualificacions Professionals, que 
defineixen quines són les qualificacions professionals i les competències professionals 
associades a les mateixes. Per la seva banda, en l’àmbit formatiu la Ley Orgánica de 
Educación (LOE) defineix el nou model de la formació professional que pretén orientar-se cap a 
l’assoliment de les competències professionals definides per l’àmbit laboral en el Catàleg de 
Qualificacions Professionals.  
 
Aquesta voluntat d’orientar-se cap a les qualificacions professionals que fa la LOE s’observa en 
els diferents Decrets que regulen els títols de tècnic i tècnic superior i els respectius cicles 
formatius de grau mig i superior. En aquests decrets s’hi determinen dues coses que tenen 
l’objectiu d’orientar la formació professional cap a les competències professionals: 
 

1) Es defineixen les competències professionals, personals i socials que hauria de tenir 
adquirides l’alumne que finalitza el cicle formatiu 

2) Es defineix el vincle entre els aprenentatges del cicle formatiu i les competències 
professionals definides al Catàleg de Qualificacions Professionals. 

 
Aquests dos aspectes, doncs, mostren com s’orienta la formació professional cap a les 
competències. Ara bé, en el moment de plantejar l’organització dels cicles formatius és quan 
sorgeixen més dificultats. Per una banda, sembla lògic pensar que si la formació professional 
es vol orientar a les competències l’organització del cicle formatiu, és a dir, la modularització 
del mateix, es faci per  competències, però en la realitat no és així, sinó que es fa per 
continguts i resultats d’aprenentatge. Cada mòdul d’un cicle formatiu té un continguts molt ben 
diferenciats (sistemes operatius, bases de dades, programació, etc), el fet que l’organitzció del 
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cicle formatiu es faci així simplifica molt la programació per part del centre, però alhora també 
ens allunya de la voluntat d’orientar la formació professional a l’assoliment de les 
competències. Per altra banda una hipotètica organització del cicle formatiu en competències 
complicaria molt la programació del curs ja que les competències professionals acostumen a 
ser de caire transversal i requeririen la participació de varis professors o professores. Per 
exemple, la competència de d’optimitzar el rendiment d’un sistema informàtic, pot requerir 
continguts propis de sistemes operatius, hardware o xarxes. Tradicionalment l’estructura dels 
cursos de formació s’ha fet partint dels continguts i, tot i la voluntat de la formació professional 
d’orientar-se a les competències, l’organització dels cicles formatius segueix sent basada en 
continguts.  
 
Existeixen dues excepcions a aquest esquema, la Formació en Centres de Treball (FCT) que 
els alumnes han de realitzar com a part del seu aprenentatge i el treball de síntesis, on l’alumne 
treballa orientat a una situació real a la qual s’haurà d’afrontar com a futur professional. 
Aquests dos moments de la formació dels alumnes no es treballen orientats a continguts, sinó 
que es treballa més orientat a competències professionals. En ambdós casos les situacions 
que ha d’afrontar l’alumne són similars a situacions reals, hi participen en un entorn de treball 
en equip i col·laboració mútua i l’avaluació es fa de manera continuada. 
 
Potser aquestes dues eines ja existents en la formació professional actual ens poden donar 
pistes de  com incrementar l’orientació de la formació professional cap a les competències. Es 
poden buscar mecanismes perquè la relació entre alumnes i empresa sigui més constant i 
periòdica i no es limiti a la FCT? Es poden plantejar activitats d’ensenyament aprenentatge 
similars al treball de síntesi, durant tot el curs i que ofereixin a l’alumne un entorn de 
desenvolupament més orientat a projectes i competències i no tant a continguts? La resposta a 
aquestes preguntes no és l’objecte del present treball, però si que permeten donar una idea 
que les possibilitats de millora i plantejaments pedagògics més orientats a les competències 
professionals existeixen i és necessari explorar aquestes vies. 
 
Tot i l’orientació majoritària dels cicles formatius als continguts, l’objectiu final del cicle formatiu 
és el que s’ha determinat al principi, és a dir, facilitar que l’alumne adquireixi determinades 
competències professionals. D’alguna forma, després de realitzar tots els mòduls, l’alumne 
hauria de ser capaç, no només de conèixer les matèries explicades en cada mòdul, sinó de 
realitzar les competències requerides per cada cicles formatiu.  
 
Com es pot observar a la taula 3.1, la relació entre competències professionals i mòduls 
formatius no és unívoca sinó que, en la majoria de casos, diversos mòduls i unitats formatives 
participen en la mateixa competència professional. Tot aquest conjunt de reflexions i 
observacions ens porten a formular la conclusió del treball: 
 
Si l’objectiu del cicle formatiu és que l’alumne as soleixi determinades competències 
professionals, i aquestes competències es treballen , en la seva majoria en diversos 
mòduls; és possible que un alumne pugui assolir la mateixa competència professional a 
través d’itineraris formatius diferents. Al cap i a  la fi, com s’ha dit anteriorment, el que 
interessa a la formació professional per competènci es és que l’alumne assoleixi la 
competència, sense importar massa per quin camí ho ha fet.  
 
El present treball ha intentat aportar una eina que permeti flexibilitzar els criteris d’avaluació de 
les diverses unitats formatives del cicle formatiu d’ASIX basant-se el que es proposa a l’anterior 
paràgraf i assumint que una competència professional es pot adquirir per diversos itineraris 
formatius dins del propi cicle formatiu. 
 
Aquest treball és només una petita aportació cap a un procés molt més ampli que suposa la 
formació professional orientada ales competències i en el qual els diferents agents implicats: 
legisladors, centres docents , professorat i agents de l’àmbit laboral haurem de seguir treballant  
cercant la continua aproximació entre la formació professional i les necessitats del mercat de 
treball.  
 
En una etapa formativa com la formació professional, que massa sovint ha estat estigmatitzada 
per la manca de qualitat, o per ser la “formació  dels que no podien anar a la universitat”, és 
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molt important fer aquest salt qualitatiu i que en un futur no molt llunyà el mercant de treball 
doni molt de valor als tècnics provinents de la formació professional precisament per la seva 
gran preparació i competència professional.  
 
Igualment, en un context actual de crisi i d’atur és molt important millora el màxim l’ocupabilitat 
dels tècnics que es formen en la formació professional per tal de contribuir a la seva plena 
integració en la vida laboral i social. 
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