
ANNEX V 
 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
Denominació: Assistència a la direcció  
 
Codi: ADGG0108  
 
Família professional: Administració i gestió  
 
Àrea professional: Gestió de la informació i comunicació  
 
Nivell de qualificació professional: 3  
 
Qualificació professional de referència: ADG309_3  
 
Assistència a la direcció (RD 107/2008, d'1 de febrer)  
 
Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat:  
 
UC0982_3: Administrar i gestionar amb autonomia les comunicacions de la direcció.  
UC0983_3: Gestionar de forma proactiva activitats d'assistència a la direcció en matèria d'organització.  
UC0986_3: Elaborar documentació i presentacions professionals en diferents formats.  
UC0984_3: Comunicar-se en anglès, amb un nivell d'usuari competent C1 (usuari competent domini 
operatiu eficaç —nivell avançat—), en les activitats d'assistència a la direcció.  
UC0985_2: Comunicar-se en una llengua estrangera diferent de l'anglès, amb un nivell d'usuari 
independent B2 (usuari avançat equivalent a un intermedi alt), en les activitats d'assistència a la 
direcció.  
 
Competència general:  
 
Gestionar les informacions i comunicacions, internes i externes, relacionades amb els responsables i 
òrgans de la direcció utilitzant, en cas que sigui necessari, la llengua anglesa i/o una altra llengua 
estrangera, mantenir l'arxiu propi de la secretaria de direcció, així com assistir la direcció en el 
desenvolupament i execució de les activitats d'organització delegades per aquesta, amb visió global i 
proactivitat, segons els objectius marcats i les normes internes establertes.  
 
Entorn professional:  
 
Àmbit professional:  
 
Desenvolupa la seva activitat professional per compte d'altri, en grans i mitjanes empreses, tant d'àmbit 
nacional com multinacional, públiques i privades, així com en l'Administració pública i en organitzacions 
internacionals de caràcter governamental i no governamental. Es tracta d'un tècnic/a que actua 
depenent i com a assistent de la direcció i dels responsables dels òrgans de gestió i administració, i pot 
prendre decisions amb autonomia i responsabilitat per delegació.  
 
Sectors productius:  
 
Està present en tots els sectors productius a l'àrea de direcció, així com en l'Administració pública, i 
destaca pel seu alt grau de transectorialitat.  
 
Ocupacions i llocs de treball relacionats:  
 
3411.002.9  Secretària de direcció.  
3411.001.0  Secretària en general.  

Assistent/a a direcció.  
 
 
 



Durada de la formació associada: 610 hores  
 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives:  
 
MF0982_3: (Transversal) Administració i gestió de les comunicacions de la direcció (80 hores)  
 
MF0983_3: Gestió de reunions, viatges i esdeveniments (120 hores)  

• UF0324: Gestió del temps, recursos i instal·lacions (30 hores)  
• UF0325: Organització de reunions i esdeveniments (60 hores)  
• UF0326: Organització de viatges nacionals i internacionals (30 hores)  

 
MF0986_3: (Transversal) Elaboració, tractament i presentació de documents de treball (140 hores)  

• UF0327: (Transversal) Recopilació i tractament de la informació amb processadors de text (60 
hores)  

• UF0328: (Transversal) Organització i operacions amb fulls de càlcul i tècniques de 
representació gràfica de documents (40 hores)  

• UF0329: (Transversal) Elaboració i edició de presentacions amb aplicacions informàtiques (40 
hores)  

 
MF0984_3: Anglès professional per a l'assistència a la direcció (110 hores)  

• UF0330: Interpretació de les activitats orals i escrites d'assistència a la direcció en llengua 
anglesa (30 hores)  

• UF0331: Interaccions orals en l'entorn empresarial (50 hores)  
• UF0332: Elaboració de documentació socioprofessional (30 hores)  

 
MF0985_2: Llengua estrangera professional diferent de l'anglès per a l'assistència a la direcció (80 
hores)  
MP0076: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Assistència a la direcció (80 hores)  
 
II. PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
Unitat de competència 1  
 
Denominació: ADMINISTRAR I GESTIONAR AMB AUTONOMIA LES COMUNICACIONS DE LA 
DIRECCIÓ  
 
Nivell: 3  
 
Codi: UC0982_3  
 
Realitzacions professionals i criteris de realització  
 
RP1: administrar els fluxos d'informació, interns i externs, per correu convencional, mitjans telemàtics o 
altres, de forma autònoma, per facilitar una gestió documental eficient, a fi d'assegurar la circulació 
correcta de les comunicacions.  

CR1.1 La informació rebuda s'organitza identificant-ne i valorant-ne les característiques, la 
urgència, la importància, els destinataris o altres aspectes rellevants, i verificant la presència i 
correcció de totes les dades necessàries.  
CR1.2 Els aspectes clau de la informació s'identifiquen amb rigor i precisió, decidint el 
tractament que cal donar en cada cas per a la gestió posterior o presa de decisions de qui 
correspongui.  
CR1.3 La informació rebuda s’enregistra i es codifica, si s’escau, segons l'assumpte, en suport 
convencional o electrònic, d'acord amb els procediments interns i mantenint criteris de 
sostenibilitat.  
CR1.4 La informació es canalitza cap als destinataris corresponents amb agilitat i precisió, 
segons els procediments establerts i l'organigrama de l'organització, o donant resposta quan 
escaigui, assegurant que no quedin assumptes pendents de resoldre.  
CR1.5 Els mitjans de transmissió —correu convencional, electrònic, fax, burofax, missatgeria o 
altres— se seleccionen i s’utilitzen, segons criteris d'urgència, cost, seguretat, termini i límits 
que requereixi la comunicació que cal enviar.  



CR1.6 Els tràmits addicionals identificats com a necessaris —traduccions, còpies o altres— per 
a una transmissió eficaç de la informació, es gestionen dins del termini i en la forma escaient 
amb autonomia i responsabilitat, aplicant-hi criteris de respecte al medi ambient.  
CR1.7 Les còpies de la documentació emesa es conserven classificades i arxivades 
degudament en el suport que escaigui —paper o informàtic—, aplicant-hi criteris de 
sostenibilitat.  
CR1.8 Els efectes possibles de les dificultats, distorsions o altres aspectes en la comunicació 
interna detectats es transmeten al responsable directe amb discreció i responsabilitat.  
CR1.9 Els errors o les fallades en les comunicacions telemàtiques s'identifiquen i es 
corregeixen amb promptitud i eficiència, en l'àmbit de la seva responsabilitat, i si s’escau, es 
requereix el suport tècnic necessari.  
CR1.10 Els criteris de seguretat i confidencialitat de la informació es respecten de forma 
rigorosa.  

 
RP2: gestionar les visites amb autonomia, resolent les contingències que es presentin i utilitzant en la 
seva atenció criteris de protocol, relacions públiques i habilitats socials, a fi de transmetre la imatge de 
l'organització.  

CR2.1 Les visites s'identifiquen i es filtren quant a procedència, nivell jeràrquic i raó d’aquestes, 
amb autonomia, cortesia, habilitats socials i consideració, fent servir els mitjans adequats 
(agenda, xarxa de contactes informals, consulta interna i altres).  
CR2.2 Les visites s'atenen amb autonomia i responsabilitat, utilitzant les habilitats socials 
necessàries i cuidant la imatge personal d'acord amb la imatge corporativa.  
CR2.3 Les visites s'orienten i/o s’acompanyen amb cortesia i amabilitat al lloc de trobada, 
anticipant-se a les possibles contingències i, si s’escau, es presenten d'acord amb el protocol 
empresarial i s’indica el motiu de la visita.  
CR2.4 Les peticions o els requeriments de les visites —localitzacions, desplaçaments o 
informació de qualsevol índole— s'atenen i/o es gestionen amb promptitud i eficiència, 
identificant-ne les necessitats, i es preveuen i es resolen les possibles contingències.  
CR2.5 Es promocionen l'estructura, els productes i/o serveis de la companyia o entitat, 
descrivint, si s’escau, i decidint en cada cas si se subministra documentació, productes o 
informacions disponibles, amb autonomia i responsabilitat, segons criteris definits i transmetent 
la imatge de l'organització.  
CR2.6 En les comunicacions amb clients, proveïdors o altres agents se sol·licita la informació 
rellevant que afecti l'organització —accions comercials de la competència, promocions, preus, 
altres— i es transmet a les persones responsables amb precisió i rapidesa a través del canal 
adequat.  
CR2.7 En l'atenció de visites, es resolen els possibles problemes plantejats, prenent les 
decisions que escaiguin d'acord amb el seu àmbit d'actuació, i donant una resposta adequada a 
cada tipus de situació.  
CR2.8 Els criteris de seguretat i confidencialitat de la informació es respecten de forma 
rigorosa.  

 
RP3: gestionar l'emissió i l’atenció telefònica, en llengües pròpies, amb autonomia i iniciativa, d'acord 
amb les normes i criteris de protocol, prioritat, confidencialitat i accessos establerts, a fi de contribuir a 
la circulació correcta de la informació interna i externa.  

CR3.1 Les trucades telefòniques emeses o rebudes s'atenen amb autonomia i responsabilitat, 
respectant les normes de cortesia adequades, utilitzant els diferents recursos de la comunicació 
telefònica —escolta activa, empatia, somriure, llenguatge positiu, entonació de la veu o altres— 
i transmetent la imatge de l'organització.  
CR3.2 S’identifica la informació clau sobre l'interlocutor de la trucada telefònica —procedència i 
nivell jeràrquic— utilitzant els mitjans adequats (agenda, xarxa de contactes informals, consulta 
interna o altres).  
CR3.3 La informació facilitada o sol·licitada de l'interlocutor, en les comunicacions telefòniques, 
es gestiona personalment amb autonomia, determinant la raó i la urgència, i facilitant que 
l'interlocutor obtingui la resposta necessària al més aviat possible.  
CR3.4 Les absències es justifiquen amb cortesia, amabilitat i desenvolupant les habilitats 
necessàries corresponents, i es transmeten amb exactitud als interessats, en el termini 
adequat, els missatges que s’han recollit.  
CR3.5 En l'atenció telefònica es resolen les possibles situacions conflictives plantejades, 
prenent les decisions que escaiguin, adoptant un to de veu ferma i conciliador, d'acord amb 
cada tipus de situació.  



CR3.6 Les eines de les comunicacions telefòniques —identificació de trucada o usuari, 
multitrucada, desviament de trucades, ajustos d'àudio, videoconferència, altres— s'utilitzen amb 
destresa i es controla que funcionen perfectament.  
CR3.7 S'identifiquen els errors o les fallades en les comunicacions telefòniques, s’esmenen 
amb rapidesa i eficiència, requerint i gestionant, en l'àmbit de la seva responsabilitat, el suport 
tècnic necessari.  
CR3.8 Els criteris de seguretat i confidencialitat de la informació es respecten de forma 
rigorosa.  

 
RP4: controlar la correcció de les comunicacions escrites, en forma i contingut, aplicant-hi criteris 
lingüístics, ortogràfics i d'estil de redacció adequats, verificant-ne la fiabilitat, per transmetre informació 
clara, precisa i comprensible.  

CR4.1 La informació i documentació es redacten o se supervisen, si s’escau, amb precisió, 
correcció i en el termini previst, utilitzant les eines pertinents per complir l'objectiu del document 
(actes, carta externa, correus electrònics, informes o altres).  
CR4.2 L'estructura dels documents es defineix en funció del caràcter del document —mercantil, 
laboral, administratiu, tècnic o altres— i de la imatge corporativa que es vol transmetre.  
CR4.3 Se supervisen la informació i documentació en llengües pròpies i es comprova l’aplicació 
correcta dels criteris de correcció lèxica, ortogràfica i sintàctica, d'acord amb el manual o llibre 
d'estil pertinent, i s’esmenen possibles errors.  
CR4.4 La terminologia, les fórmules de cortesia i els usos habituals propis del caràcter del 
document —comercial, tècnic, legal o altres— s'apliquen amb correcció d'acord amb criteris de 
contextualització.  
CR4.5 Els títols i rètols de les imatges, fotografies, gràfics, taules o altres objectes inserits es 
verifiquen quant a la seva redacció i ubicació, i es comprova que faciliten i agiliten la 
comprensió del contingut del document.  
CR4.6 S'indiquen, amb cortesia i precisió, les modificacions necessàries que cal introduir en les 
comunicacions escrites per altres, als responsables corresponents, i s’actua amb promptitud.  
CR4.7 Les comunicacions derivades de la intranet o de la pàgina a Internet de l'empresa 
(fòrums, PMF, àrees de treball, portal de l'empleat) se supervisen periòdicament i es comprova 
que estan redactades de forma clara i comprensible, i que aporten les respostes necessàries;  
en cas contrari, se’n gestiona la modificació amb els responsables corresponents.  
CR4.8 Els criteris de protecció de la informació i de confidencialitat es respecten de forma 
rigorosa.  

 
Context professional  
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis  
 
Xarxes locals, intranet i Internet. Equips informàtics i ofimàtics, programes i aplicacions: sistemes 
operatius, processadors de text, bases de dades, fulls de càlcul, programes per a videoconferència, 
programes de presentació, programes d'edició d'imatges, eines de traducció, antivirus, tallafocs. 
Arxivadors convencionals, suports informàtics i convencionals, missatgeria i serveis de correu, 
fotocopiadores, fax, telèfons, impressores, escàner o altres mitjans de captura.  
 
Productes o resultat del treball  
 
Control de la correcció en comunicacions escrites. Documentació pública, privada o corporativa 
sintetitzada i/o traduïda. Documentació i informació correctament enregistrada, arxivada i protegida. 
Aprofitament òptim d'equips i recursos informàtics. Informació codificada i d'accés restringit. 
Transmissió òptima de la imatge corporativa de l'organització. Respecte del medi ambient. Atenció 
presencial, telefònica i telemàtica. Resolució de contingències. Visites ateses eficientment. Ús correcte 
de la llengua.  
 
Informació utilitzada o generada  
 
Directrius, manual de l'organització —normativa de l'organització, informació sobre les àrees de 
responsabilitat de l'organització, pla de qualitat de l'organització, manuals operatius, manuals d'emissió 
de documents o altres—, manuals d'estil. Organigrama de l'organització. Legislació referent a drets 
d'autor i propietat intel·lectual, protecció de dades, seguretat electrònica i protecció i conservació del 
medi ambient. Documentació pròpia de l'empresa: informes, ofertes, presentacions o altres. Manuals 



d'ús d'equips i aplicacions informàtiques, d'equips d'oficina. Informació postal. Informació publicada en 
les xarxes. Publicacions diverses: butlletins oficials, revistes especialitzades, butlletins estadístics. 
Formats de presentació d'informació i elaboració de documents. Protocols de comunicació i 
tractaments.  
 
Unitat de competència 2  
 
Denominació: GESTIONAR DE FORMA PROACTIVA ACTIVITATS D'ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ 
EN MATÈRIA D'ORGANITZACIÓ  
 
Nivell: 3  
 
Codi: UC0983_3  
 
Realitzacions professionals i criteris de realització  
 
RP1: organitzar les activitats pròpies i de la direcció amb proactivitat, coordinant les agendes de les 
persones implicades, gestionant el temps de forma eficient i mantenint la imatge corporativa.  

CR1.1 S'analitzen les activitats pròpies i de la direcció i s’identifiquen les més importants i 
urgents, d'acord amb els objectius i criteris establerts.  
CR1.2 Les activitats diàries es planifiquen amb l'antelació suficient i de forma proactiva, 
assignant els temps màxims estimats d'acord amb l'agenda pròpia i/o de la direcció.  
CR1.3 Les activitats s'organitzen per similitud i d'acord amb criteris d'eficiència.  
CR1.4 Les activitats pròpies i de la direcció es coordinen de forma proactiva tenint en compte 
les agendes de les persones implicades o sol·licitant la informació requerida en cada cas.  
CR1.5 La planificació de l'agenda es reajusta, segons les incidències sorgides en el curs de les 
activitats, amb iniciativa i cuidant la imatge corporativa.  
CR1.6 Els criteris de seguretat i confidencialitat es respecten de forma estricta.  

 
RP2: gestionar els serveis i recursos materials del seu àmbit d'actuació, negociant les condicions de 
contractació, controlant l'execució del pressupost i el procés documental, a fi d'assegurar-ne la 
disponibilitat.  

CR2.1 L'equipament, el material o els serveis necessaris per al desenvolupament de les 
activitats s'identifiquen segons les seves característiques i les directrius definides.  
CR2.2 Els proveïdors d'equipaments, materials o serveis necessaris se seleccionen seguint 
criteris econòmics d'equilibri qualitat/preu.  
CR2.3 L'adquisició d'equipaments, materials i/o serveis es contracta utilitzant les tècniques de 
negociació més eficients en cada cas i tenint en compte:  

 Preus del mercat.  

 Terminis de lliurament.  

 Qualitats.  

 Condicions de pagament.  

 Transports, si escau.  

 Descomptes i bonificacions.  

 Volum de comanda.  

 Servei postvenda.  

 Altres.  
CR2.4 En la documentació relativa a les comandes es comproven el preu, la quantitat, l’import 
total i altres conceptes, fent els càlculs amb precisió i verificant que es compleixen els requisits 
establerts pels procediments interns i la normativa vigent.  
CR2.5 Els pagaments o avançaments a proveïdors s'autoritzen o es realitzen en els terminis 
pactats, emplenant amb precisió els documents nacionals o estrangers apropiats als acords 
assolits i, registrant-los segons els procediments interns.  
CR2.6 Es verifiquen la informació i les dades dels documents de pagament, avançaments, 
devolucions o abonaments rebuts, i es comprova l'exactitud de les dades i els imports 
d’aquestes amb la documentació suport de l'operació.  
CR2.7 L'estoc de materials —informàtics, d'oficina, altres— es controla rigorosament a través 
del seguiment de la seva utilització, d'acord amb els procediments interns, mantenint criteris de 
sostenibilitat i impacte ambiental.  



CR2.8 Es verifiquen les característiques dels serveis i subministraments contractats i es 
comprova que s'ajusten a les especificacions de qualitat establertes.  
CR2.9 Els criteris de protecció de la informació i de confidencialitat es respecten de forma 
rigorosa.  

 
RP3: organitzar reunions i esdeveniments corporatius d'acord amb les directrius rebudes, la cultura i els 
objectius de l'organització, negociant les condicions amb les persones intervinents, a fi d'aconseguir els 
resultats definits i la millora de la qualitat del servei.  

CR3.1 Les reunions i/o els esdeveniments —institucionals, comercials, esportius, benèfics, 
formatius o altres— es planifiquen d'acord amb la seva finalitat, i es transmeten la imatge de 
l'organització i la seva cultura.  
CR3.2 Es realitza la planificació detallant-ne les fases —programació, execució, control, 
finalització i avaluació— i els recursos necessaris en cadascuna d'aquestes, segons la seva 
naturalesa i els objectius fixats.  
CR3.3 Es realitzen i es controlen els pressupostos, tenint en compte les instruccions rebudes i 
seguint el millor criteri que permeti obtenir l'equilibri qualitat/preu.  
CR3.4 La negociació amb totes les entitats involucrades —proveïdors, participants en 
l'esdeveniment o altres agents relacionats— es duu a terme tenint en compte criteris de benefici 
mutu.  
CR3.5 Les reunions o els esdeveniments corporatius s'organitzen d'acord amb les normes 
establertes i el protocol necessari —anterior, posterior i durant la seva celebració—, convocant i 
confirmant les assistències dins del termini i en la forma escaient.  
CR3.6 La logística necessària per a la reunió i/o esdeveniment es preveu, es prepara i es 
verifica —documentació, mitjans audiovisuals, restauració, altres— minimitzant les possibles 
contingències i seguint les normes de seguretat i confidencialitat d'acord amb la naturalesa de 
l'acte.  
CR3.7 Els resultats de l'organització de les reunions i esdeveniments es valoren tenint en 
compte els objectius fixats prèviament i utilitzant, si escau, qüestionaris de satisfacció.  
CR3.8 Els criteris de confidencialitat i rigor es respecten de forma estricta.  
CR3.9 Les reclamacions es realitzen en els terminis i formes establerts, davant situacions 
d'incompliment de les condicions acordades, per a les reunions i esdeveniments corporatius, 
segons les guies de reclamacions i la normativa vigent.  

 
RP4: negociar en l'organització de viatges nacionals i internacionals, segons els terminis fixats i 
complint les normes internes, per tal d’aconseguir la màxima rendibilitat i eficiència en el seu 
desenvolupament i la millora de la qualitat del servei.  

CR4.1 Es tracta la negociació en l'organització dels viatges nacionals i internacionals utilitzant 
les habilitats necessàries de comunicació, innovació i creativitat.  
CR4.2 L'itinerari, el programa i l’agenda de treball del viatge es preparen amb l’antelació 
suficient, i es fa que resulti equilibrat quant a cost i temps.  
CR4.3 Es realitzen i es controlen els pressupostos tenint en compte les instruccions rebudes i 
seguint el millor criteri que permeti obtenir l'equilibri qualitat/preu.  
CR4.4 La informació prèvia sobre necessitats de documentació personal —requisits quant a 
vigència del passaport o DNI, visats necessaris, permisos de residència o altres—, requisits de 
vacunació, trasllat de capitals i tipus de divisa i la seva cotització, s'aporta amb l'antelació 
necessària en funció de les exigències de cada cas.  
CR4.5 Els viatges internacionals s'organitzen tenint en compte els canvis de fus horari, l'agenda 
de treball, la situació socioeconòmica i la informació en relació amb el protocol del país visitat.  
CR4.6 L'adquisició de bitllets de viatge, reserva d'estada en hotels, visites programades o altres 
gestions es realitzen amb l'antelació necessària, autonomia i responsabilitat, i es confirmen per 
preveure possibles contingències.  
CR4.7 Els resultats de l'organització dels viatges es valoren utilitzant, si escau, qüestionaris de 
satisfacció tenint en compte els objectius fixats prèviament.  
CR4.8 La documentació de treball necessària per al viatge i les reunions es prepara amb 
previsió i antelació suficients, seguint les normes de seguretat i confidencialitat, per tal de cobrir 
les possibles necessitats i contingències.  
CR4.9 Les reclamacions es realitzen en els terminis i formes establerts, davant situacions 
d'incompliment de les condicions acordades, en l'organització de viatges nacionals i 
internacionals, segons les guies de reclamacions i la normativa vigent.  

 
 



Context professional  
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis  
 
Agendes manuals i electròniques. Xarxes locals. Equips informàtics i ofimàtics, programes i aplicacions: 
sistemes operatius, processadors de text, bases de dades, fulls de càlcul, programes per a 
videoconferència, programes de presentació, antivirus, tallafocs. Arxivadors convencionals, suports 
informàtics, fotocopiadores, fax, telèfons i impressores. Formularis de pressupostos per a reunions, 
viatges i esdeveniments. Manuals de procediments de control de qualitat. Material promocional i de 
suport a la documentació emesa. Plànols d'espais per celebrar-hi esdeveniments —salons, palaus de 
congressos, altres—. Fonts de referència relatives a aeroports, ports, agències de viatge, hotels. Guies 
turístiques i catàlegs de viatges. Protocol i fórmules de cortesia als llocs de destinació.  
 
Productes o resultat del treball  
 
Organització i utilització òptimes del temps, tant propi com de la direcció. Pressupostos de despeses 
assignades a reunions, viatges i esdeveniments. Contractes de serveis —estada, viatges, material 
divers,  altres—. Organització eficaç de reunions i viatges. Optimització del pressupost previst per a 
reunions, viatges i esdeveniments. Viatges i esdeveniments organitzats d'acord amb el protocol 
establert. Reunions organitzades d'acord amb el protocol establert —preparació de sales, utilització de 
mitjans audiovisuals, convocatòries, actes o altres—. Documents de pagament o confirmació de serveis 
—bitllets aeris, marítims i de ferrocarril, bons de cotxes de lloguer, bons d'hotel, bons d’operadors 
turístics, butlletins i missatges de confirmació o altres— emesos o enviats. Documents interns i externs 
referenciats, controlats i arxivats. Qüestionaris de satisfacció del resultat de l'organització de reunions, 
viatges i esdeveniments emplenats. Informació tractada amb discreció i confidencialitat. Canvi de 
moneda nacional o estrangera. Xecs de viatge sol·licitats i lliurats.  
 
Informació utilitzada o generada  
 
Directrius, manual de l'organització —normativa de l'organització, informació sobre les àrees de 
responsabilitat de l'organització, pla de qualitat de l'organització, manuals operatius, manuals d'emissió 
de documents o altres—, normes de l'organització de reunions de diversos tipus: comitès, consells 
d'administració, juntes generals d'accionistes. Normativa mercantil i civil. Inventaris de material i 
equipament. Registres de qualitat, comandes, albarans, vals i factures. Guies d'esdeveniments, 
destinacions, productes i serveis turístics. Protocols, usos socials i normes de precedència. Requisits 
exigibles i normatives aplicables als viatgers nacionals i internacionals. Guies de viatge, sistemes de 
transport, tipus d'allotjament, assegurances de viatge. Funcions de les ambaixades i consolats. Preus i 
tarifes. Fusos horaris, mapes, catàlegs, directoris. Guia de reclamacions. Tipus de canvi de divisa.  
 
Unitat de competència 3  
 
Denominació: ELABORAR DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIONS PROFESSIONALS EN 
DIFERENTS FORMATS  
 
Nivell: 3  
 
Codi: UC0986_3  
 
Realitzacions professionals i criteris de realització  
 
RP1: seleccionar la informació rellevant de les diferents fonts d'informació disponibles amb iniciativa i 
responsabilitat, organitzant-la d'acord amb l'objecte de la documentació que cal elaborar, a fi de 
transmetre la informació de forma àmplia, exacta i veraç.  

CR1.1 Es defineixen les necessitats d'informació a partir de les instruccions rebudes, i/o el 
contingut dels documents que cal elaborar.  
CR1.2 Les fonts d'informació, internes i externes, se seleccionen d'acord amb les 
característiques de la informació que cal localitzar i tenint en compte les instruccions o directrius 
rebudes, la facilitat d'accés, fiabilitat contrastada, vigència i, si s’escau, el cost econòmic de la 
font.  



CR1.3 Les estratègies de cerca i consulta en les diferents fonts —arxius, bases de dades, 
pàgines web o altres— s’escullen de manera eficient i amb precisió en funció del volum 
d'informació, i utilitzant criteris restrictius de cerca si és necessari.  
CR1.4 S'automatitza l'accés a les pàgines web d'ús habitual, organitzant-les per grups de 
característiques homogènies per tal de reutilitzar-les.  
CR1.5 La informació trobada s'avalua aplicant-hi criteris de pertinència i vigència, i seleccionant 
els continguts de caràcter rellevant d'acord amb els objectius del treball que cal realitzar.  
CR1.6 Els aspectes clau de la informació seleccionada es determinen amb rigor i eficiència, i 
s’estructuren per processar-los posteriorment.  
CR1.7 La informació recollida per elaborar el document i la de caràcter rellevant s'arxiven en els 
suports i formats adequats per recuperar-la i tractar-la posteriorment.  
CR1.8 Es compleixen les normes de restricció i accés a la informació, i se sol·liciten els 
permisos i les restriccions d'acord amb els procediments interns.  
CR1.9 Els criteris de seguretat i confidencialitat de la informació es respecten de forma 
rigorosa.  

 
RP2: processar la informació requerida amb autonomia, d'acord amb el tipus de document valoratiu, de 
comunicació o de decisió, i utilitzant les aplicacions informàtiques adequades, a fi de procedir amb 
posterioritat a la seva elaboració formal.  

CR2.1 La informació procedent d'anotacions, abocament de veu o altres mitjans, s'incorpora 
amb precisió i rapidesa al suport informàtic, d'acord amb l'objecte del document —cartes, 
informes, oficis, saludes, certificats, memoràndums, autoritzacions, avisos, circulars, 
comunicats, notes interiors, sol·licituds o altres.  
CR2.2 La informació s'organitza segons la seva tipologia —alfabètica, numèrica, gràfica, 
altres— i se situa al porta-retalls del document, per ser tractada amb les aplicacions 
convenients.  
CR2.3 La terminologia, les fórmules de cortesia i els usos habituals propis del caràcter del 
document: comercial, jurídic, tècnic o altres, s'utilitzen d'acord amb l'objecte del document, 
automatitzant-les, si s’escau.  
CR2.4 La informació alfabètica o numèrica, si escau, s'organitza en taules —estàtiques, 
dinàmiques o interactives—, assignant-los un format que ajudi a la claredat del document, i 
utilitzant l'aplicació informàtica més adequada per tractar posteriorment les dades.  
CR2.5 Les fórmules i funcions necessàries per obtenir resultats aritmètics, estadístics, de cerca, 
lògics o d'un altre tipus, es generen en fulls de càlcul, i si s’escau es nien i es fa referència a les 
cel·les i fulls necessaris.  
CR2.6 Els paràmetres de text de la documentació s'apliquen amb claredat i precisió.  
CR2.7 Els camps i les dades de les bases de dades disponibles s'insereixen en els documents 
base per completar-los.  
CR2.8 Els criteris de seguretat i confidencialitat de la informació es respecten de forma 
rigorosa.  

 
RP3: elaborar documents propis i de qualitat a partir de la informació processada de la seva àrea 
d'actuació, amb les eines informàtiques convenients, tenint en compte els objectius d’aquests, la 
necessitat d'informació i la imatge corporativa.  

CR3.1 La documentació se supervisa comprovant el compliment dels requisits de percepció 
visual i llegibilitat: dimensions, cos dels textos, contrastos de color, hàbits de lectura (d'esquerra 
a dreta, de dalt a baix).  
CR3.2 La informació processada s'incorpora amb autonomia en els documents —cartes, 
informes, oficis, saludes, certificats, memoràndums, autoritzacions, avisos, circulars, 
comunicats, notes interiors, sol·licituds o altres— sense inexactituds, utilitzant les aplicacions 
informàtiques adequades i respectant el manual d'estil de l'organització.  
CR3.3 La documentació que disposa d'un format predefinit s'emplena inserint la informació en 
els documents base o aplicant el format sobre la informació disponible.  
CR3.4 L'estructura dels documents i informes s'adapta als formats compatibles amb el tipus de 
suport, el sistema d'impressió i l'enquadernació escollida.  
CR3.5 Les diferents parts del document es detallen a través dels elements més adequats (text, 
imatges, o altres objectes) per facilitar la mobilitat i l’accés ràpid a aquestes.  
CR3.6 Les accions senzilles i repetitives relacionades amb l'elaboració dels documents 
s'agrupen en tasques automatitzades i s’enregistren a través de les eines adequades, per 
agilitar eficientment la seva realització.  



CR3.7 Se supervisen els documents impresos i es comprova la qualitat quant a la inexistència 
de línies viudes i salts de pàgina incorrectes, la precisió de la numeració i orientació de les 
pàgines, la correspondència del color amb els del text editat, o altres criteris d'impacte 
ambiental marcats per l'organització.  
CR3.8 El document final es genera amb creativitat i netedat, i es comprova l’execució correcta 
d'acabats, plegatges, fenedures, enquadernació i altres aspectes, per tal de potenciar la qualitat 
i millora de resultats.  

 
RP4: personalitzar els objectes seleccionats dels bancs de vídeos, imatges, fotos, arxius d'àudio i altre 
material, amb creativitat i d'acord amb els paràmetres establerts, i incorporar-los amb autonomia en els 
documents en funció del seu objectiu.  

CR4.1 Els bancs d'imatges es recopilen de fonts internes i externes en funció dels objectius 
dels documents, informes i presentacions de què es tracti, en els formats que permetin 
minimitzar l'espai de memòria ocupat amb la màxima qualitat en aquestes.  
CR4.2 Les imatges se seleccionen tenint en compte les característiques tècniques de 
digitalització i reproducció, el preu i els drets de propietat intel·lectual.  
CR4.3 Les imatges s'editen amb les aplicacions adequades adaptant els seus paràmetres de 
format —colors, formes, mides, altres— a les condicions del document o informe, i a la imatge 
corporativa de l'organització.  
CR4.4 Les imatges, si s’escau, s'incorporen al document i s’enquadren d'acord amb les seves 
dimensions i les del text on s'integren, i es retallen amb precisió, si és necessari.  
CR4.5 Les imatges —logotips, dibuixos, altres— i fotografies es transformen amb les 
aplicacions informàtiques específiques en animacions dinàmiques o seqüencials per incorporar-
les a les presentacions o a les pàgines web de l'organització.  
CR4.6 La captura d'imatges es realitza ajustant la resolució d'entrada a la de sortida, tenint en 
compte el tipus d'original i el sistema d'impressió.  
CR4.7 Els sons o les narracions s'ajusten a les condicions de la presentació o de la pàgina web 
de l'organització, amb les aplicacions adequades per a nivell d’usuari i tenint en compte els 
temps i formats.  
CR4.8 El format i l'arxiu de les imatges es comproven que són els adequats al procés 
d'impressió en pantalla o en paper.  
CR4.9 Els criteris de seguretat i confidencialitat de la informació es respecten de forma 
rigorosa.  

 
RP5: personalitzar els gràfics estàtics, dinàmics i interactius, i altres objectes que han d'integrar la 
documentació, amb autonomia i assegurant-ne l’adequació a l'objectiu del document i la imatge de 
l'organització, a fi de facilitar la comprensió de la informació representada.  

CR5.1 La informació que formarà part de les representacions gràfiques es verifica que està 
completa i ordenada, utilitzant amb precisió els rangs de dades adequades, i comprovant la 
correcció dels càlculs aritmètics o lògics als quals fa referència.  
CR5.2 Les dades i el text, que complementen la informació que contenen els documents, 
informes i les presentacions, es representen en els tipus precisos de gràfics, mapes, 
organigrames o altres objectes, per permetre una comprensió millor de la informació.  
CR5.3 Es comprova que la informació que hi ha en mapes i organigrames es correspon amb 
l'estructura de continguts que es vol representar, i es corregeix si no és així.  
CR5.4 Es comprova que el tipus de gràfic utilitzat —histogrames, polígons, ogives, 
representació de grafs, sectors o altres— per presentar la informació es correspon amb 
l'objectiu de la informació que s’ha de transmetre.  
CR5.5 Els gràfics, mapes i organigrames obtinguts es personalitzen amb formats, colors i títols 
representatius, que permetin visualitzar i interpretar les dades de manera exacta, ràpida i clara, 
tenint en compte l'objectiu del document i la imatge de l'organització.  
CR5.6 Els gràfics es dinamitzen o es fan interactius amb les eines adequades, per permetre 
restringir les dades representades d'acord amb l'objectiu del document, informe o presentació.  
CR5.7 Els criteris de seguretat i confidencialitat de la informació, així com els drets de propietat 
intel·lectual, es respecten de forma rigorosa.  

 
RP6: generar presentacions en els suports informàtics adequats al tipus de document, o a la necessitat 
d'informació requerida en el seu àmbit d'actuació, animant sonorament i visualment els continguts, per 
transmetre’ls comprensiblement i persuasivament.  

CR6.1 Els tipus de presentacions que cal realitzar —presentacions multimèdia, diapositives, 
transparències, còpies en paper, vídeos, altres— se seleccionen amb autonomia, d'acord amb 



la forma de transmissió de la informació —exposicions orals, comunicacions escrites, 
comunicacions interactives, xarxes internes o externes a l'empresa o altres—, o segons les 
indicacions rebudes.  
CR6.2 La informació que conté la presentació s'estructura de forma clara i precisa, segons el 
contingut de les exposicions o documents als quals hagin de servir de suport, respectant el 
manual d'estil de l'organització.  
CR6.3 La presentació es realitza introduint-hi elements no textuals —imatges, dibuixos, 
narracions, sons o altres—, i dinamitzant-los, respectant els temps assignats a l'exposició i 
aplicant-hi les tècniques de persuasió que millor captin i mantinguin l'atenció del destinatari.  
CR6.4 El contingut de les presentacions en la intranet, pàgina web o altres formats s'actualitza 
amb la periodicitat determinada per l'organització i se supervisa el funcionament correcte de les 
modificacions.  
CR6.5 Les presentacions en el format requerit es proporcionen a la persona o organització que 
les requereixin en el termini establert, es comprimeixen, si s’escau, i es comprova prèviament 
que funcionen perfectament.  
CR6.6 Els criteris de seguretat i confidencialitat de la informació es respecten de forma 
rigorosa.  

 
Context professional  
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis  
 
Xarxes locals, Internet i web. Equips informàtics i ofimàtics, programes i aplicacions: sistemes operatius, 
processadors de text, bases de dades, fulls de càlcul, programes de presentació, programes d'edició 
d'imatges o altres objectes, navegadors, motors de cerca, programes per a videoconferència, antivirus, 
tallafocs. Arxivadors convencionals, fotocopiadores, fax, suports informàtics i convencionals, 
impressores, escàner o altres mitjans de captura.  
 
Productes o resultat del treball  
 
Documentació elaborada sense inexactituds, neta, presentada i estructurada de manera organitzada, 
en la qual s'han inserit imatges, taules, gràfics, presentacions animades o altres, i presentada en els 
terminis previstos. Documentació correctament enregistrada, arxivada i protegida. Aprofitament òptim 
d'equips i recursos informàtics. Informació codificada i d'accés restringit. Transmissió òptima de la 
imatge de l'empresa. Compliment de les normes internes i externes a l'organització. Respecte del medi 
ambient. Elements professionalitzats: sons, imatges o altres.  
 
Informació utilitzada o generada  
 
Directrius, manual de l'organització —normativa de l'organització, informació sobre les àrees de 
responsabilitat de l'organització, pla de qualitat de l'organització, manuals operatius, manuals d'emissió 
de documents o altres—, manuals d'estil, ús d'equips i aplicacions informàtiques, d'equips d'oficina. 
Informació publicada en les xarxes. Publicacions diverses: butlletins oficials, revistes especialitzades, 
butlletins estadístics. Formats de presentació d'informació i elaboració de documents i plantilles. 
Normativa referent a: drets d'autor, protecció de dades, seguretat electrònica, administració electrònica i 
conservació del medi ambient.  
 
Unitat de competència 4  
 
Denominació: COMUNICAR-SE EN ANGLÈS, AMB UN NIVELL D'USUARI COMPETENT I DOMINI 
OPERATIU EFICAÇ —C1—, EN LES ACTIVITATS D'ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ  
 
Nivell: 3  
 
Codi: UC0984_3  
 
Realitzacions professionals i criteris de realització  
 
RP1: interpretar la informació en anglès, fins i tot no estructurada, transmesa en enregistraments, 
discursos, fòrums i altres esdeveniments professionals, fent de mitjancer, si s’escau, davant la direcció, 
a fi de dur a terme les gestions de comunicació pròpies o per a l'assistència d’aquesta.  



CR1.1 Les instruccions verbals es comprenen amb absoluta certesa per contribuir a assolir els 
objectius proposats en la gestió de viatges, reunions o altres esdeveniments.  
CR1.2 Els detalls rellevants dels discursos, exposicions o converses s'extreuen de manera 
completa amb precisió, i es requereixen, si s’escau, els aclariments oportuns per l'accent de 
l'interlocutor per comprendre’l completament.  
CR1.3 La informació transmesa, en debats, conferències o exposicions es comprèn amb 
relativa facilitat, en la majoria dels casos, se segueix el ritme sense dificultat, i s’obtenen les 
notes necessàries per a l’informe posterior o la utilització directa per part de terceres persones 
de l'organització.  
CR1.4 Les converses i els discursos s'interpreten amb facilitat, en reunions i interaccions entre 
tercers en els quals s'actua de mer oïdor, fins i tot quan els assumptes siguin complexos, 
abstractes i desconeguts, i es produeixin en ambients amb sorolls.  
CR1.5 En les actuacions de mediació entre la direcció i tercers, els discursos no estructurats i 
complexos se segueixen sense dificultat, es comprèn el missatge, fins i tot quan les relacions 
són suposades i s'utilitzen expressions idiomàtiques o col·loquials.  
CR1.6 Es comprenen els enregistraments i les trucades telefònics en les seves activitats 
professionals d'assistència a la direcció i s’identifica el contingut de la informació, així com 
subtileses i detalls com ara punts de vista i actituds del parlant.  

 
RP2: interpretar documents professionals i tècnics, extensos i complexos en anglès, relacionats amb les 
activitats d'assistència a la direcció, identificar els detalls fonamentals per assistir en la presa de 
decisions i realitzar les accions d'organització i gestió pròpies o requerides.  

CR2.1 Els informes i la correspondència —en llengua estàndard i no estàndard—, tot i ser 
extensos i complexos, i estiguin o no relacionats amb la seva àrea de direcció concreta, 
s'interpreten de forma exacta i se’n comprenen tots els detalls.  
CR2.2 Es localitzen i se seleccionen les fonts d'informació europees i internacionals 
relacionades amb l'activitat professional, se n’identifiquen amb rapidesa el contingut i la 
importància per a les necessitats d'informació concretes, i es decideix sobre la seva anàlisi 
posterior.  
CR2.3 L'accés a les fonts d'informació es realitza de forma periòdica, i es detecta i s’extreu la 
informació professional clau actualitzada que afecti la direcció o el treball personal.  
CR2.4 S'interpreten els documents professionals i tècnics —articles, descripcions de productes 
o altres—, informacions telemàtiques o material audiovisual relacionat —vídeos, CD, DVD, 
altres— i se’n detecten les informacions i els detalls rellevants per utilitzar-los posteriorment, de 
manera correcta i precisa.  
CR2.5 Els textos i documents llargs i extensos se sintetitzen amb precisió davant necessitats en 
les gestions pròpies o requeriments d'altres persones de l'organització.  
CR2.6 Comprèn les instruccions extenses i complexes que es troben dins de la seva 
especialitat, inclosos detalls sobre condicions i advertiments, utilitzant si s’escau segones 
lectures en les seccions difícils.  
CR2.7 Les dificultats en la comprensió de textos complexos se solucionen amb segones 
lectures.  
CR2.8 La informació procedent de les eines de traducció —manuals o informàtiques— s'utilitza 
adequadament i de forma esporàdica, aplicant-hi criteris de contextualització i de coherència.  
CR2.9 Els textos de molt alta complexitat o d'àmbits molt especialitzats es transmeten a les 
persones adequades dins o fora de l'organització, seguint els procediments interns establerts 
per assegurar la coherència i congruència de la traducció.  

 
RP3: transmetre informació oral a clients interns i externs, o altres agents, en anglès, amb fluïdesa i 
espontaneïtat, a través de presentacions orals, telemàtiques o altres suports a fi de dur a terme les 
gestions de comunicació requerides.  

CR3.1 La informació que cal transmetre en exposicions i presentacions orals, presencials o 
telemàtiques, es planifica amb prou antelació, i es valoren els efectes que causaran en els 
clients o públic a qui s’adreça.  
CR3.2 Les intervencions orals en presentacions, demostracions, comunicats públics o altres 
situacions, es realitzen de manera eficaç i fluida, utilitzant el nivell d'exposició, argumentació, 
persuasió, adequat a la competència i complexitat funcional exigida.  
CR3.3 Les narracions complexes i descripcions es realitzen o s’enregistren, si s’escau, amb 
una entonació adequada, s’estructuren de forma clara i detallada, es tracten els assumptes 
apropiats i, si s’escau, es fixen conclusions, per incorporar-les a documents o presentacions.  

 



RP4: redactar i emplenar documents, formularis i informacions relacionats amb les activitats de gestió 
en l'assistència a la direcció en anglès, amb precisió, coherència, correcció gramatical i ortogràfica.  

CR4.1 La documentació —comunicats, cartes, actes, faxos, informes, formularis o altres— es 
redacta o s’emplena amb coherència discursiva, utilitzant les eines idònies i de conformitat amb 
la terminologia, l’estructura i la presentació adequades al tipus de document.  
CR4.2 La informació i la documentació s'elaboren ajustant-se a criteris de correcció lèxica, 
gramatical, semàntica, i paratextual, utilitzant l'idioma amb flexibilitat i eficàcia.  
CR4.3 Les anotacions es realitzen de forma exacta i precisa, en els requeriments d'informació, 
o explicació de problemes a través de missatges, per permetre la transmissió o cerca posterior 
de la informació.  
CR4.4 La documentació elaborada s'adequa al registre —formal o informal— i a les condicions 
socioculturals de l'ús de la llengua, utilitzant, si s’escau, usos de caràcter emocional o al·lusiu.  
CR4.5 El llenguatge abreujat per a les comunicacions en línia s'empra amb precisió per tal 
d’agilitar les comunicacions telemàtiques en fòrums, xat, SMS o altres.  
CR4.6 Les traduccions inverses de documents relacionats amb les activitats d'assistència a la 
direcció de l'organització es realitzen amb precisió segons criteris d'exactitud i coherència, i 
s’incorporen als documents convenients.  
CR4.7 La informació procedent de les eines de traducció —manuals o informàtiques— s'utilitza 
adequadament aplicant-hi criteris de contextualització i coherència.  

 
RP5: comunicar-se oralment amb clients interns i externs, en anglès, amb fluïdesa i espontaneïtat, 
atenent-los, resolent possibles conflictes i fent les presentacions adequades a fi de dur a terme les 
gestions de comunicació i mediació oral, i organització de viatges i esdeveniments.  

CR5.1 Les comunicacions —telefòniques i telemàtiques— s'adeqüen al registre formal o 
informal i a les condicions socioculturals de l'ús de la llengua —normes de cortesia, cultura o 
altres—, es varia l'entonació i s’hi introdueixen matisos subtils de significat quan calgui.  
CR5.2 La informació contextual i la informació no verbal s'utilitzen i s'interpreten de manera 
precisa, i s’identifica el significat de frases i paraules no habituals o tècniques.  
CR5.3 Els detalls rellevants dels discursos, exposicions o converses s'expressen de manera 
clara i completa amb exactitud, i es requereixen, si s’escau, les precisions oportunes a 
l'interlocutor per comprendre’ls completament.  
CR5.4 Les comunicacions informals de diversa índole —experiències personals, professionals, 
temes d'actualitat i altres—, a través de converses amb un altre o altres interlocutors, es 
desenvolupen amb fluïdesa, detall, claredat i coherència discursiva, utilitzant un ampli repertori 
lèxic relacionat.  
CR5.5 Les comunicacions orals entre interlocutors en reunions, visites, exposicions, 
negociacions amb agents diversos o altres situacions professionals es tradueixen de manera 
directa amb fluïdesa i precisió.  
CR5.6 En les negociacions i converses derivades de l'organització de viatges, reunions i 
esdeveniments, els arguments s'expressen d'acord amb un desenvolupament sistemàtic, 
emfatitzant els aspectes importants i donant suport als detalls adequats.  
CR5.7 Les intervencions es produeixen argumentant amb convicció i de manera formal les 
posicions, responent les preguntes, els comentaris o les objeccions de forma fluïda, espontània 
i adequada, en situacions conflictives i complexes —atenció i presentació de queixes i 
reclamacions, mediació en reunions o grups de discussió, o en negociacions d'alta implicació, o  
altres.  
CR5.8 Es participa en els fòrums professionals internacionals de forma regular amb fluïdesa, 
claredat i coherència discursiva, i s’interpreten amb precisió les comunicacions dels 
interlocutors.  

 
Context professional  
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis  
 
Xarxes locals, intranet i Internet. Equips informàtics, navegadors, correu electrònic. Aplicacions 
informàtiques entorn usuari i específiques: diccionaris, traductors o altres, programes per a 
videoconferència i programes de presentació. Telefonia —fixa i mòbil—. Agendes manuals i 
electròniques. Fonts de referència en anglès relatives a aeroports, ports, agències de viatge i hotels. 
Guies turístiques i catàlegs de viatges en anglès. Protocol i fórmules de cortesia en països estrangers. 
Equips audiovisuals. Fotocopiadores, fax. Material i mobiliari d'oficina.  
 



Productes o resultat del treball  
 
Documentació en anglès pròpia del sector professional —actes, cartes, informes, faxos, correus 
electrònics o altres- exacta i coherent lingüísticament, i concorde al tipus de document i destinatari. 
Comunicacions orals en anglès amb fluïdesa, naturalitat i eficàcia en la recepció, atenció i comiat de 
visites, planificació de l'agenda, celebració de reunions i presentació de l'organització. Traduccions 
(orals i escrites) en anglès fluïdes i exactes. Adequació sociolingüística. Llistes de fonts d'informació a 
Internet en anglès actualitzades.  
 
Informació utilitzada o generada  
 
Directrius, manual de l'organització —normativa de l'organització, informació sobre les àrees de 
responsabilitat de l'organització, pla de qualitat de l'organització, manuals operatius, manuals d'emissió 
de documents o altres—. Manuals en llengua anglesa de: correspondència, gramàtica, usos i 
expressions. Diccionaris monolingües, bilingües, de sinònims i antònims. Publicacions diverses en 
anglès: manuals, catàlegs, diaris i revistes especialitzades. Informació en anglès publicada en les 
xarxes. Manuals de cultura i civilització del destinatari objecte de la comunicació.  
 
Unitat de competència 5  
 
Denominació: COMUNICAR-SE EN UNA LLENGUA ESTRANGERA DIFERENT DE L'ANGLÈS, AMB 
UN NIVELL D'USUARI INDEPENDENT, EN LES ACTIVITATS D'ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ  
 
Nivell: 2  
 
Codi: UC0985_2  
 
Realitzacions professionals i criteris de realització  
 
RP1: interpretar informació relativament coneguda en el desenvolupament de les activitats d'assistència 
a la direcció, transmesa de forma oral i en una llengua estrangera estàndard diferent de l'anglès, de 
manera precisa, comprenent les idees principals, per utilitzar-la o transmetre-la posteriorment.  

CR1.1 Les instruccions i la informació transmeses a través d'enregistraments orals, telefònics o 
audiovisuals, en llengua estàndard, es comprenen de forma precisa i es prenen les notes 
necessàries per utilitzar-les posteriorment.  
CR1.2 Les informacions i opinions emeses de forma oral en reunions, conferències, 
presentacions, mitjans de comunicació o altres esdeveniments en els quals s'actua d'oïdor, fins 
i tot si són complexes, se sintetitzen per obtenir les idees principals.  
CR1.3 La falta de comprensió de determinats aspectes de la informació rebuda se supleix 
practicant una escolta atenta per extreure’n les claus principals, fent servir claus contextuals o 
altres estratègies de comprensió.  
CR1.4 La informació s'interpreta de manera precisa, en circumstàncies de sorolls, interferències 
o distorsions no excessives, a fi de facilitar la consecució de l'objectiu de la comunicació 
(concertar, ajornar o suspendre una cita, reservar un bitllet o hotel, transmetre un missatge o 
informació, o altres).  

 
RP2: interpretar literalment la informació que hi ha en documents extensos i no complexos, relacionats 
amb les activitats d'assistència a la direcció, en una llengua estrangera diferent de l'anglès, utilitzant 
recursos de traducció, per dur a terme les accions d'organització i gestió pròpies o requerides.  

CR2.1 Les instruccions extenses i complexes que es troben dins de l'àrea de direcció que 
assisteix, es comprenen amb facilitat i s’identifiquen condicions i advertiments en aquestes amb 
segones lectures de les seccions difícils.  
CR2.2 Els informes breus, la correspondència, les notes o altres documents —en llengua 
estàndard— relacionats amb l'àrea de la direcció, s'interpreten de forma exacta i s’identifica un 
ampli vocabulari tècnic específic dels documents.  
CR2.3 La informació procedent dels documents propis del sector —articles, manuals, factures, 
pressupostos o altres— s'interpreta en termes generals i s’identifiquen amb facilitat els aspectes 
essencials d’aquesta.  
CR2.4 Les informacions rellevants de textos extensos es detecten de manera precisa, resumint-
les o sintetitzant-les, i s’utilitzen adequadament quan escaiguin en les activitats de gestió, 
pròpies o delegades per la direcció.  



CR2.5 La informació que hi ha en les fonts especialitzades dins de l'àmbit de la direcció que 
assisteix: revistes, pàgines d'Internet, fòrums o altres, s'aconsegueix amb facilitat, s’identifiquen 
opinions i idees, i es maneja el vocabulari específic dels diferents suports.  
CR2.6 La informació procedent de les eines de traducció —manuals o informàtiques— s'utilitza 
adequadament aplicant-hi criteris de contextualització i de coherència.  
CR2.7 Els textos molt complexos i extensos, o que queden fora de la seva especialitat, es 
transmeten a les persones adequades dins o fora de l'organització, seguint els procediments 
interns establerts.  

 
RP3: transmetre informació oral a través de lectures, enregistraments o exposicions orals amb certa 
fluïdesa i espontaneïtat, en una llengua estrangera diferent de l'anglès, a fi de dur a terme les gestions 
de comunicació i informació requerides en les activitats d'assistència a la direcció.  

CR3.1 Les lectures de documents —convocatòries, actes o altres— en reunions, presentacions 
públiques o altres esdeveniments, es realitzen amb claredat i fluïdesa, utilitzant una 
pronunciació natural.  
CR3.2 La informació que cal transmetre en exposicions i presentacions orals, presencials o 
telemàtiques, es planifica amb prou antelació, i es valoren els efectes que causaran en els 
clients o públic a qui s’adreça.  
CR3.3 Les descripcions, d'aspectes coneguts de l'organització o assumptes proporcionats amb 
antelació per la direcció, es transmeten amb claredat i de forma detallada en les presentacions 
orals, en l'atenció i promoció al client, en reunions o altres esdeveniments, i s’amplien, si 
s’escau, amb exemples rellevants.  
CR3.4 El discurs en les exposicions i presentacions es produeix amb un grau de claredat, 
fluïdesa i espontaneïtat que no provoquen tensió en l'oïdor, utilitzant un vocabulari ampli i un 
ritme bastant regular sense produir pauses llargues.  
CR3.5 Els enregistraments de veu, telefònics o per inserir en les presentacions de diferents 
suports, es realitzen amb una pronunciació i entonació clares i naturals, utilitzant un vocabulari 
tècnic ampli.  

 
RP4: redactar textos clars i detallats relacionats amb la documentació habitual de les activitats de 
l'assistència a la direcció, en una llengua estrangera diferent de l'anglès, amb coherència que transmeti 
informació o punts de vista concrets, per trametre la informació requerida.  

CR4.1 Les comunicacions rutinàries de la direcció —cartes comercials repetitives, faxos, 
correus electrònics o notes— es redacten en la llengua estrangera diferent de l'anglès, amb 
coherència discursiva, en el termini previst, utilitzant les eines idònies, el lèxic, les estructures i 
la presentació adequats al tipus de comunicació, i al destinatari i la seva cultura.  
CR4.2 La informació i documentació en la interacció professional amb agents relacionats amb 
l'organització s'elaboren segons criteris de correcció lèxica, gramatical, semàntica i paratextual 
alts, sense cometre en cap cas errors que impedeixen la transmissió del missatge pretès.  
CR4.3 L'emplenament o la inserció dels documents, informes i formularis propis de l'assistència 
a la direcció s'ajusten a criteris d'exactitud i coherència, aportant informació detallada i fiable, i 
ressaltant els aspectes rellevants.  
CR4.4 Les principals dades, idees i punts clau expressats oralment en una reunió, conversa o 
missatge es recullen per escrit amb la precisió necessària perquè es puguin utilitzar 
posteriorment, sempre que la dicció sigui clara i estigui ben articulada.  
CR4.5 Les traduccions inverses de documents relacionats amb la seva àrea d'actuació, assistint 
la direcció o fent de mitjancer entre aquesta i agents externs a l'organització, s'ajusten 
raonablement a les normes de correcció lèxica, sintàctica i ortogràfica.  
CR4.6 La informació procedent de les eines de traducció —manuals o informàtiques— s'utilitza 
adequadament aplicant-hi criteris de contextualització i de coherència.  
CR4.7 La documentació elaborada s’adequa al registre —formal o informal— i a les condicions 
socioculturals de l'ús de la llengua.  

 
RP5: comunicar-se oralment amb clients interns i externs en una llengua estrangera diferent de l'anglès, 
amb certa fluïdesa i espontaneïtat, atenent-los amb eficàcia i transmetent la informació requerida a fi de 
dur a terme les gestions de comunicació i organització de viatges i esdeveniments.  

CR5.1 Les comunicacions orals —telefòniques i presencials— s'adeqüen al registre —formal o 
informal— i a les condicions socioculturals de l'ús de la llengua —normes de cortesia, cultura o 
altres—, utilitzant una entonació i pronunciació clares i naturals.  
CR5.2 Les fórmules comunicatives bàsiques establertes i usuals de l'idioma per sol·licitar, donar 
informació, suggerir o altres accions referides a l'àmbit de les activitats d'assistència a la 



direcció —recepció de visites, concertació i anul·lació de cites, transmissió de missatges o  
altres— s'utilitzen adequadament.  
CR5.3 Les argumentacions en el discurs utilitzat en les converses en l'idioma estranger es 
produeixen de forma clara i relacionada, amb coherència discursiva, utilitzant un vocabulari 
ampli i, si s’escau, circumloquis i paràfrasis per suplir-ne les manques.  
CR5.4 Les demandes informatives formulades directament per visites, clients o altres agents, 
en forma oral i amb un llenguatge estàndard, de manera presencial, telefònica o a través 
d'altres mitjans tècnics, s'interpreten amb precisió encara que s'emetin amb accents variats.  
CR5.5 Les demandes d'informació expressades en llengua estàndard de visitants estrangers 
(concertació de cites, turisme, transports, allotjament o altres) s'atenen i/o es gestionen amb 
correcció, promptitud i eficiència, proporcionant descripcions i narracions detallades i fiables, 
amb el suport, si s’escau, d’exemples i detalls.  
CR5.6 Els aspectes principals que contenen els discursos orals mantinguts amb dos o més 
visitants, clients o altres agents natius, que empren un llenguatge estàndard i un discurs 
estructurat, s'identifiquen per interpretar els interessos en la gestió efectuada de forma 
autònoma o per a la direcció.  
CR5.7 La informació contextual i no verbal s'utilitza i s’interpreta de manera precisa d'acord 
amb el significat de frases i paraules no habituals, en l'atenció personal o telefònica.  
CR5.8 La informació s'interpreta de manera precisa, en circumstàncies de sorolls, interferències 
o distorsions no excessives, a fi de facilitar la consecució de l'objectiu de la comunicació 
(concertar, ajornar o suspendre una cita, reservar un bitllet o hotel, transmetre un missatge o 
informació, o altres).  
CR5.9 Corregeix els errors o les equivocacions, si se n'adona, o donen lloc a malentesos, i 
s’assegura que la informació transmesa i entesa per l'interlocutor conté el mateix missatge.  

 
Context professional  
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis  
 
Xarxes locals, intranet i Internet. Equips informàtics, navegadors, correu electrònic. Aplicacions 
informàtiques entorn usuari i específiques —diccionaris, traductors o altres—. Telefonia. Agendes 
manuals i electròniques. Fonts de referència relatives a aeroports, ports, agències de viatge i hotels, en 
llengua estrangera diferent de l'anglès. Guies turístiques i catàlegs de viatges en llengua estrangera. 
Protocol i fórmules de cortesia en països estrangers. Equips audiovisuals. Fotocopiadores, fax.  
 
Productes o resultat del treball  
 
Documentació senzilla i predictible —cartes, faxos, correus electrònics, notes breus o altres— pròpia de 
l'assistència a la direcció de l'organització, redactada en una llengua estrangera diferent de l'anglès 
amb exactitud i coherència segons criteris lingüístics, i concorde al tipus de document i destinatari. 
Comunicacions orals bàsiques amb fluïdesa —recepció i comiat de visites, concertació, canvi i 
anul·lació de cites, recepció i transmissió de missatges o altres— en situacions predictibles. 
Traduccions inverses de documents senzills. Adequació sociolingüística.  
 
Informació utilitzada o generada  
 
Instruccions, manual de l'organització, normativa de l'organització, informació sobre les àrees de 
responsabilitat de l'organització, manuals operatius, manuals d'emissió de documents o altres. Manuals 
en la llengua estrangera diferent de l'anglès de: correspondència, gramàtica, usos i expressions. 
Diccionaris monolingües, bilingües, de sinònims i antònims. Publicacions diverses en la llengua 
estrangera diferent de l'anglès: manuals, catàlegs, diaris. Informació publicada en les xarxes. Manuals 
de cultura i civilització del destinatari objecte de la comunicació en llengua estrangera diferent de 
l'anglès.  
 
III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
MÒDUL FORMATIU 1  
 
Denominació: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE LES COMUNICACIONS DE LA DIRECCIÓ  
 
Codi: MF0982_3  



 
Nivell de qualificació professional: 3  
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC0982_3 Administrar i gestionar amb autonomia les comunicacions de la direcció.  
 
Durada: 80 hores  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: analitzar les funcions i els estils de comandament més habituals d'organitzacions tipus en diferents 
sectors econòmics, i distingir-ne les característiques bàsiques.  

CE1.1 Identificar els tipus d'organitzacions empresarials habituals d'acord amb el sector al qual 
pertanyen, descrivint-ne les característiques quant a forma jurídica, estructura funcional, mida o 
altres aspectes rellevants.  
CE1.2 Analitzar els estils de comandament predominants en les empreses: “laissez-faire”, 
paternalista, burocràtic, autocràtic, democràtic o altres.  
CE1.3 Analitzar les funcions tipus de l'organització: direcció, planificació, organització, execució 
i control.  
CE1.4 Valorar la importància de la responsabilitat en el desenvolupament de les funcions de 
l'organització i mostrar interès pel seu desenvolupament.  
CE1.5 En un cas pràctic convenientment caracteritzat, d'activitats exercides coordinadament en 
l'organització, cal:  

 Elaborar l'organigrama d'acord amb l'estructura departamental proposada.  

 Identificar l'estil de comandament de l'organització.  

 Detectar els errors de comunicació que derivin d'aquest estil de comandament.  

 Valorar la importància de la dedicació i la responsabilitat en l'organització.  
CE1.6 Valorar la importància de controlar i confirmar les instruccions de la direcció, i identificar 
l'estructura organitzativa per a una assistència o prestació del servei de qualitat.  
CE1.7 Determinar els objectius que cal aconseguir i les actuacions que en derivin, a partir 
d'unes instruccions o informacions escrites o orals tipus, específiques i convenientment 
caracteritzades, en l'àmbit de la direcció.  

 
C2: integrar amb destresa tècniques de comunicació oral en situacions presencials tipus de l'entorn 
professional, adaptant el missatge a la situació i a l'interlocutor de forma precisa i inequívoca i, resolent 
els problemes produïts.  

CE2.1 Identificar els elements i les etapes d'un procés de comunicació.  
CE2.2 Identificar les barreres habituals que dificulten la comprensió d'un missatge.  
CE2.3 En un cas pràctic degudament caracteritzat de comunicació oral, en el qual hi ha 
disparitat entre el que s’ha emès i percebut, cal:  

 Detectar les interferències produïdes.  

 Proposar una alternativa.  
CE2.4 En casos pràctics convenientment caracteritzats, relacionats amb situacions simulades 
de comunicació presencial tipus —visites, videoconferència, altres—, en una determinada 
organització, cal:  

 Observar les normes de cortesia.  

 Aplicar les tècniques de comunicació oral adequadament —escolta activa, llenguatge 
positiu, empatia, somriure, proxèmica, altres.  

 Valorar la comunicació no verbal com a mitjà de comunicació de la imatge de 
l'organització.  

 Transmetre la imatge corporativa de l'organització en les comunicacions presencials.  

 Adequar convenientment la comunicació no verbal al missatge emès.  

 Ajustar el missatge en funció dels efectes percebuts.  

 Respectar i tenir en compte les opinions dels altres, encara que siguin contràries a les 
pròpies.  

 Analitzar les actuacions realitzades detectant els punts forts i febles i les necessitats de 
millora.  



CE2.5 Valorar la importància de l'escolta activa i la facilitat per parlar en públic amb la finalitat 
de millorar els processos de comunicació, a partir d'entrevistes simulades i exposicions.  
CE2.6 En un cas pràctic degudament caracteritzat de situacions de comunicació professional 
tipus, cal:  

 Analitzar les implicacions derivades de les necessitats dels interlocutors.  

 Determinar les respostes, actituds i habilitats socials adequades.  
CE2.7 Realitzar una presentació o una exposició oral sobre un tema proposat o d'elecció 
pròpia, d'un àmbit professional específic.  

 
C3: analitzar els processos de comunicació, formals i informals, en les organitzacions, i caracteritzar les 
necessitats habituals d'informació demanada i les respostes més adequades a aquestes.  

CE3.1 Identificar les característiques, els factors i principals problemes dels processos de 
comunicació organitzacional, formals i informals.  
CE3.2 Valorar la influència de les comunicacions informals i les cadenes de rumors en les 
organitzacions, i determinar, en casos pràctics convenientment caracteritzats, les seves 
repercussions en les actuacions del servei d'informació prestat.  
CE3.3 Distingir els tipus de demanda d'informació més usuals en un sistema d'informació i 
comunicació en funció del tipus de client, intern i extern.  
CE3.4 Identificar el procés d'una demanda d'informació d'acord amb el tipus de client, intern i 
extern que pot intervenir-hi.  
CE3.5 Valorar la importància de la transmissió de la imatge corporativa de l'organització en les 
comunicacions formals habitualment realitzades per l'assistència a la direcció.  
CE3.6 Distingir les situacions en les quals, habitualment, es formulen reclamacions.  
CE3.7 Interpretar la legislació vigent aplicable sobre protecció de dades.  
CE3.8 En casos pràctics degudament caracteritzats, de demanda d'informació, cal:  

 Identificar a partir d'un organigrama els canals formals de comunicació en l'organització.  

 Seleccionar i analitzar informació d'interès segons les situacions.  

 Enregistrar les consultes i reclamacions simulades en la forma i procediments idonis.  

 Classificar les demandes d'informació més habituals i formular les respostes més 
adequades.  

 Valorar la importància de l'anticipació a les possibles contingències que es puguin 
plantejar en situacions simulades.  

 
C4: aplicar tècniques de comunicació institucional i promocional en els processos específics de 
circulació d'informació —interna i externa—, d'organitzacions tipus de l'entorn professional.  

CE4.1 Identificar els instruments interns —publicacions internes, PMF de la intranet, altres— i 
tècniques habituals de comunicació institucional en una organització —bústia de suggeriments, 
taulers d'anuncis, altres.  
CE4.2 Aplicar tècniques de transmissió de la imatge corporativa en les comunicacions 
institucionals d'una organització.  
CE4.3 En un supòsit pràctic convenientment caracteritzat, en el qual s'aporten documents de 
comunicació institucional o l'objectiu d’aquests, cal:  

 Determinar el tipus de document més adequat en funció dels objectius plantejats.  

 Redactar les invitacions i/o saludes d'acord amb els objectius proposats utilitzant el 
llenguatge adequat.  

 Supervisar invitacions i saludes comprovant l’aplicació correcta de la seva estructura i 
del llenguatge utilitzat.  

CE4.4 Distingir les principals activitats, funcions i mitjans de promoció de l'estructura, productes 
i altres elements de l'organització.  
CE4.5 Descriure les característiques i utilitats del llenguatge i redacció publicitària a partir de 
fullets informatius i publicitaris de diferents organitzacions.  
CE4.6 Identificar els aspectes més significatius que transmeten la imatge corporativa en les 
comunicacions institucionals i promocionals de l'organització.  
CE4.7 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, cal:  

 Elaborar resums diaris de premsa en un període de temps determinat, sobre els 
assumptes proposats.  

 Redactar notes de premsa bàsiques d'acord amb manuals d'estil tipus.  

 Organitzar i identificar els elements d'un dossier de premsa.  

 Identificar els destinataris i mitjans de transmissió més adequats.  



 
C5: aplicar les tècniques de comunicació escrita en l'elaboració i/o supervisió d'informació i 
documentació pròpia, de circulació interna o externa en organitzacions tipus, utilitzant les eines idònies.  

CE5.1 Explicar els elements i recursos bàsics de l'expressió escrita —convencions de puntuació 
i ortogràfiques, recursos de cohesió i coherència textual, recursos discursius i estructuració 
persuasiva de textos, marcadors de text, altres.  
CE5.2 Identificar les eines disponibles per corregir textos —diccionaris de llengües pròpies, 
gramàtiques, diccionaris de sinònims i antònims, altres.  
CE5.3 Descriure les estructures i els estils de redacció propis de documentació professional 
tipus —cartes, informes, oficis, saludes, certificats, memoràndums, autoritzacions, avisos, 
circulars, comunicats, notes interiors, sol·licituds o altres.  
CE5.4 Aplicar tècniques de transmissió de la imatge corporativa en les comunicacions escrites i 
valorar-ne la importància per a les organitzacions.  
CE5.5 En casos pràctics suficientment caracteritzats, relacionats amb la supervisió i redacció 
de continguts en documents tipus o comunicacions a Internet, d'organitzacions del sector 
professional específic, cal:  

 Verificar que la informació que conté el document és pertinent i rellevant.  

 Comprovar que la redacció del document és clara, concisa, coherent.  

 Redactar i/o supervisar la documentació aplicant-hi criteris de correcció lingüística 
(gramatical, ortogràfica, semàntica).  

 Comprovar que la redacció del document utilitza una estructura, terminologia i forma 
adequades.  

 Verificar que s'adeqüen els tractaments als destinataris proposats.  

 Redactar documents de règim intern —cartes al personal, avisos, informes, 
memoràndums, certificats, convocatòries a reunions, altres— amb correcció.  

 Elaborar amb precisió la correspondència comercial pròpia del sector professional 
(sol·licitud d'informació, fullets, fax, altres).  

 Elaborar la correspondència oficial (instàncies, certificats, saludes, actes, altres).  

 Adequar la documentació escrita al manual d'estil d'organitzacions tipus proporcionat.  

 Transmetre la imatge corporativa de l'organització en les comunicacions escrites.  
CE5.6 Corregir o reescriure de manera precisa un text escrit per d'altres, eliminar errors i 
aconseguir:  

 Una organització correcta.  

 Una redacció adequada.  

 Un missatge clarament definit.  
CE5.7 Valorar, a partir de casos pràctics suficientment caracteritzats, la importància de 
controlar la comunicació en les funcions pròpies d'assistència a la direcció i, la seva repercussió 
en l'assoliment dels objectius propis i de l'empresa.  
CE5.8 Elaborar comunicats de premsa en supòsits tipus, a partir de les indicacions proposades, 
garantint-ne la coherència amb la imatge de l'organització caracteritzada.  

 
C6: analitzar els processos de recepció, registre, distribució i recuperació de comunicacions escrites, 
internes i externes, per correu convencional o a través de mitjans telemàtics.  

CE6.1 Identificar els mitjans, procediments i criteris més adequats en la recepció, registre, 
distribució i transmissió de comunicació escrita a través dels mitjans telemàtics.  
CE6.2 En supòsits pràctics convenientment caracteritzats de transmissió de comunicacions 
escrites, cal:  

 Determinar avantatges i inconvenients de la utilització dels diferents mitjans.  

 Seleccionar el mitjà de transmissió en funció dels criteris d'urgència, cost i seguretat, en 
funció del tipus de document aportat.  

CE6.3 Analitzar les tècniques de manteniment de l'arxiu de gestió de correspondència 
convencional.  
CE6.4 Analitzar, a partir de casos pràctics degudament caracteritzats, les tècniques de gestió 
eficaç de correu electrònic:  

 Creació i canvi de nom de carpetes.  

 Moviment de missatges cap a les carpetes adequades.  

 Eliminació de correu brossa.  

 Utilització de llistes de destinatari.  

 Altres.  



CE6.5 En supòsits pràctics convenientment caracteritzats, de fluxos de correspondència per 
mitjans electrònics, cal:  

 Enregistrar la documentació de correu rebuda o emesa de forma organitzada i rigorosa.  

 Afegir i eliminar marques de seguiment en els correus electrònics.  

 Obrir i desar arxius adjunts en una determinada ubicació.  

 Enviar missatges a grups de destinataris utilitzant diferents prioritats.  

 Realitzar de manera eficaç l'organització, l’eliminació i la cerca ràpida de missatges.  
CE6.6 En un supòsit pràctic convenientment caracteritzat, d'utilització de llibretes d'adreces, cal:  

 Crear nous grups.  

 Incorporar nous contactes de forma organitzada i sistemàtica.  

 Agregar contactes a la llibreta d'adreces a partir del correu rebut.  

 Cercar contactes en funció de diferents criteris.  
CE6.7 Valorar les conseqüències del perill d'infecció per algun tipus de virus, a partir de casos 
pràctics suficientment caracteritzats, en l'obertura de missatges i arxius adjunts.  
CE6.8 Distingir en l'enviament i recepció de correspondència electrònica la signatura digital.  
CE6.9 Analitzar i valorar el procés d'enviament i control de la publicitat.  
CE6.10 Detectar, a partir de casos pràctics suficientment caracteritzats, les traduccions, 
reproduccions o altres gestions necessàries prèvies a la distribució documental.  

 
C7: aplicar les tècniques d'atenció i resposta de trucades més habituals de l'àmbit professional 
específic, en els processos de comunicació telefònica i telemàtica, i identificar-ne les dificultats i el 
tractament.  

CE7.1 Aplicar les tècniques de comunicació telefònica en l'emissió i recepció de trucades 
(somriure, to, elocució, escolta activa, llenguatge positiu, altres).  
CE7.2 Identificar els elements necessaris per realitzar una trucada telefònica efectiva en les 
seves diferents fases: preparació, presentació i realització d'una trucada.  
CE7.3 Identificar els diferents tipus d'interlocutors i determinar el tractament apropiat segons les 
seves característiques.  
CE7.4 Aplicar els diferents tractaments segons les diferents categories de trucades (consultes, 
reclamacions, peticions, queixes, altres).  
CE7.5 Aplicar tècniques de transmissió de la imatge corporativa en diferents simulacions de 
comunicacions telefòniques i telemàtiques en diverses situacions degudament caracteritzades 
d'assistència a la direcció, i valorar-ne la importància per a l'organització.  
CE7.6 En casos pràctics degudament caracteritzats, relacionats amb situacions simulades de 
comunicacions telefòniques i telemàtiques tipus, en una determinada organització, cal:  

 Observar les pautes de cortesia adequades.  

 Identificar-se i identificar els interlocutors.  

 Filtrar la comunicació, si escau.  

 Sol·licitar i proporcionar informació.  

 Recollir i transmetre els missatges telefònics i telemàtics.  

 Utilitzar expressions adequades depenent del tipus d'interlocutor.  

 Respectar i tenir en compte les opinions dels altres, encara que siguin contràries a les 
pròpies.  

 Lletrejar noms i adreces de manera precisa.  

 Indicar les alternatives d'actuació després de la trucada.  

 Gestionar trucades de manera simultània.  

 Finalitzar una conversa telefònica i telemàtica.  

 Transmetre la imatge corporativa de l'organització en l'atenció telefònica i telemàtica.  

 Elaborar un informe de l'actuació realitzada identificant els punts forts i febles i les 
necessitats de millora.  

 
C8: analitzar els factors generadors de conflictes o contingències, distingint les possibles 
conseqüències, i identificant les estratègies i tècniques per prevenir-los i resoldre’ls.  

CE8.1 Classificar els factors que poden generar conflictes o contingències en les actuacions 
professionals de l'entorn laboral específic, distingint els interessos i les posicions davant 
aquests i les conseqüències previsibles.  



CE8.2 Identificar els diferents tipus de conflictes o contingències en les actuacions de 
comunicació, interna o externa, per qualsevol mitjà, i les estratègies per prevenir-los i 
resoldre’ls.  
CE8.3 Analitzar, en supòsits suficientment caracteritzats, les diferències entre dades i opinions 
en un discurs argumentatiu per evitar que la seva confusió generi problemes.  
CE8.4 En un cas pràctic, convenientment caracteritzat, d'un conflicte laboral, cal:  

 Analitzar objectivament les responsabilitats de totes les parts que hi intervenen.  

 Descriure les habilitats intrapersonals i socials —habilitats de comunicació verbal i no 
verbal, empatia, influència, lideratge, canalització del canvi— necessàries per resoldre 
conflictes.  

CE8.5 En casos pràctics convenientment caracteritzats, relacionats amb l'aplicació simulada de 
tàctiques en la resolució de conflictes, cal:  

 Verificar l'existència del conflicte.  

 Analitzar les causes que originen el conflicte, identificar-ne les característiques i 
preveure’n les conseqüències.  

 Mostrar sensibilitat i comprensió davant opinions, conductes o idees no coincidents amb 
les pròpies.  

 Aplicar l'estil de comunicació més adequat a la situació conflictiva plantejada.  

 Seleccionar les alternatives de resolució del conflicte adequades a la situació simulada.  

 Actuar amb perseverança i iniciativa per cercar solucions del conflicte desenvolupant 
les habilitats necessàries, sense agressivitat ni ruptura de la comunicació.  

 Aplicar els mètodes més usuals per resoldre conflictes.  
CE8.6 Valorar el poder d'influència que es genera entre les persones que intervenen en un 
conflicte.  

 
Continguts  
 
1. L'assistència a la direcció en els processos d'informació i comunicació de les organitzacions  

 L'empresa i la seva organització. 

• Concepte i finalitats de l'empresa.  
• Elements de l'empresa (terra, treball, capital, clients, proveïdors, activitats, mitjans de 

producció, productes).  
• Les funcions de l'empresa (direcció, financera, productiva, comercial, administrativa i de 

gestió de recursos humans).  
• Classificació de les empreses segons: mida, propietat del capital, cost de la producció, 

sector econòmic al qual pertanyen, la seva forma jurídica i segons l'àmbit geogràfic de 
la seva activitat. Les transnacionals.  

 L'organització empresarial.  
• L'organització de l'empresa en la història.  
• Principis d'organització empresarial.  
• Organització interna de les empreses. Departaments.  
• L'organització informal de l'empresa.  
• La representació de l'empresa per mitjà d'organigrames. Els seus diferents tipus. 
• Identificació de l'estructura organitzativa i la cultura corporativa.  
• Avaluació dels criteris d'organització: punts forts i febles. Les necessitats de millora.  

 La direcció en l'empresa.  
• Nivells de comandament (alta direcció, mitjana i comandaments intermedis o operatius).  

• Personalitat i comportament del directiu. Temperament.  
• Tipus d'autoritat (formal, real, tradició, carisma, coacció, propietat, acord).  
• Funcions de la direcció: direcció, planificació, organització, execució i control.  
• Estils de comandament: direcció i/o lideratge. El directiu autocràtic, el paternalista, el 

participatiu o democràtic, el burocràtic i el “laissez-faire”.  
• Direcció per objectius.  
• Adaptació de l'assistència al sistema de comandament.  
• Deontologia del secretariat. Principis ètics empresarials. Codi deontològic.  

 Relacions d'interacció entre direcció i l'assistència a la direcció. 

• Relacions ascendents: l'assistent i el directiu.  
• Relacions descendents: l'assistent i l'equip humà administratiu al seu càrrec. 
• Relacions complementàries: l'assistent i altres directius. Relacions externes.  



 Funcions del servei del secretariat.  
• Del secretariat personal de direcció. Autoestima i assertivitat.  
• Tipus de servei del secretariat: de l'àrea econòmica, productiva, científica, jurídica i el 

de l'administració pública.  
 
2. El procés de la comunicació  

 El procés de la comunicació.  
• Elements del procés (emissor, missatge, canal de transmissió, codi, receptor, context, 

referent).  
• Tipus de comunicació (oral, presencial, no presencial, no verbal, escrita, audiovisual, 

electrònica, formal, informal, interna, externa).  
• La comunicació informal: beneficis, problemes i les seves causes. Els rumors.  
• Efectes de la comunicació.  
• Obstacles o barreres per a la comunicació: físiques i psicològiques (percepció i 

esquemes preconcebuts).  
• Decàleg de la comunicació.  

 La comunicació en l'empresa. La seva importància.  
• Tipus de relacions: laborals i humanes.  
• Tractament de la informació. Fluxos entre departaments. Els terminis i el cost. El que és 

confidencial i el que és restringit.  
• La relació entre organització i comunicació en l'empresa. Centralització o 

descentralització.  
• La imatge corporativa i institucional en els processos d'informació i comunicació en les 

organitzacions. Interna i externa (publicitat, promoció i relacions públiques).  
 
3. Comunicacions presencials  

 Formes de comunicació oral en l'empresa (converses, reunions, tertúlies, debats, taules 
rodones, converses telefòniques, entrevistes, discursos o exposicions).  

 Precisió i claredat en el llenguatge: 

• Realització de preguntes concretes i correctes.  
• Utilització d'un vocabulari concret.  
• Vicis de dicció.  

 Elements de comunicació oral. La comunicació efectiva.  
• La loquacitat, el to, el ritme, la claredat, la concisió i la coherència.  
• L'empatia.  
• L'assertivitat.  
• La reformulació.  
• El feed-back (realimentació).  
• El caràcter.  

• L'escolta activa. Tècniques.  

 La conducció del diàleg.  
• Qüestions obertes i tancades.  
• Qüestions alternatives i dirigides.  
• La realització d'entrevistes.  

 La comunicació no verbal. Funcions.  
• Formes de comunicació no verbal: el parallenguatge (to, volum, cadència, pronunciació, 

ritme, silencis), la mirada, l'expressió facial, la postura, els gestos (oberts, tancats, 
d'engany, d'incongruència), la proxèmica (escala de distàncies), l'aparença personal i 
l'acollida.  

 La imatge corporativa de l'organització en les comunicacions presencials.  
 
4. El protocol social  

 Normes generals de comportament: saber ser —naturalitat, tarannà, tacte, sentit de l'humor, 
autocontrol—. Saber estar —cortesia, bones maneres a la taula, somriure, el tractament—. 
Saber funcionar —rigor, puntualitat, expressió verbal, conversa.  

 Presentacions i salutacions.  

 Aplicació de tècniques de transmissió de la imatge corporativa en les presentacions. Cortesia i 
puntualitat.  



 Utilització de tècniques d'imatge personal. Indumentària, elegància i moviments.  
 
5. Comunicacions no presencials  

 Normes generals.  
• Pautes de realització (concisió, precisió, claredat, coherència, riquesa de vocabulari, 

cohesió i èmfasi).  
• Estils de redacció: tècniques de sintetització de continguts.  
• Tècniques i normes gramaticals: correcció ortogràfica, construcció d'oracions i correcció 

semàntica.  
• Normes d'aplicació de sigles i abreviatures.  

 Eines per a la correcció de textos: diccionaris, gramàtiques, diccionaris de sinònims i antònims i 
correccions informàtiques.  

 Normes específiques.  
• Redacció de documents professionals. Tipus de llenguatge i estructures efectives.  
• Interns —memoràndum, convocatòria, acta, autorització, avisos i anuncis, butlletins i 

revistes, memòria d'activitats, comunicats, nota interna, sol·licitud, resum de premsa. 
• Externs —anuncis, carta circular, carta comercial, targetes de visita, targetes 

comercials, targetes grans, invitacions, saludes, comunicat de premsa, telegrames. 

• Bàsics de l'empresa privada —informe, certificat, instància, denúncia, recurs.  
• Mercantils —pressupost, comanda, nota de lliurament, albarà, factura proforma, factura 

definitiva, nota d'abonament, contracte de compravenda, rebut, xec, pagaré, lletra de 
canvi, girs, transferències, emplenament de llibres de registre. 

• De l'Administració —informe, certificat, ofici, nota interior, fulls d'iniciatives i 
reclamacions, la carta.  

• Llenguatge i redacció publicitària. Característiques.  
• La carta: presentació, classes i suports físics.  
• La carta comercial. Estructura: inici o encapçalament, contingut o cos, final o 

tancament. Tipus: comanda, reclamació, publicitària.  

 La correspondència: la seva importància.  
• Correu d'entrada: recepció, classificació, obertura, comprovació, numeració i registre, 

distribució o despatx, arxiu (tècniques de manteniment).  
• Correu de sortida: elaboració, signatures, numeració, registre, plegatge, ensobrada, 

franqueig i enviament. Arxiu.  
• Serveis de correus: llista, apartat de correus, telegrama, burofax.  
• Comunicacions interiors.  
• Confidencialitat.  

 Comunicacions urgents:  
• Cost i seguretat. 

• Mitjans propis i serveis externs.  

 El fax. Utilització i formats de redacció.  

 El correu electrònic:  
• Contractació d'adreces de correu i impressió de dades.  
• Configuració del compte de correu.  
• Ús de les eines de gestió de l'aplicació de correu: creació i canvi de nom de carpetes, 

moviment de missatges cap a les carpetes adequades, eliminació de correu brossa, 
utilització de llistes de destinatari, creació de grups de destinataris, incorporar o agregar 
contactes a la llibreta d'adreces.  

• La correspondència i el correu electrònic: registre, afegits i eliminació de marques, 
obertura i desament d'arxius adjunts, enviament de missatges a grups de destinataris.  

• El perill d'infecció per algun tipus de virus. Criteris de seguretat.  
• La signatura digital. Requisits, utilització i funcionament.  

 Tècniques de transmissió de la imatge corporativa en les comunicacions escrites. Prestigi 
inherent.  

 Instruments de comunicació interna en una organització: bústia de suggeriments, taulers 
d'anuncis, avisos i notes internes.  

 Les reclamacions. Com atendre-les i com efectuar-les.  
• Mètodes per eliminar la tensió.  
• Estudi objectiu de la solució.  
• Proposta d'una solució. 



• Les cartes de reclamació.  

 Legislació vigent sobre protecció de dades.  
• La Constitució espanyola de 1978. 

• Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.  
• RD 1720/2007 de 21 de desembre, Reglament de desplegament de la Llei orgànica.  

 
6. Comunicació telefònica  

 Procés.  

 Parts intervinents. Tipus d'interlocutors. Tractament adequat.  

 Prestacions habituals per a les empreses:  
• Agenda. 

• Desviament de trucades.  
• Repetició de trucada.  
• Multiconferència.  
• Trucada en espera. 

• Bústia de veu o contestador.  
• Emissió de dades i imatges. 

• Altres.  
 Mitjans i equips: 

• Individuals.  
• Centraletes.  
• Mòbils.  
• Contestadors.  
• Gravadores.  
• Dictàfons.   

 Components de l'atenció telefònica: actitud física, veu, timbre, to, ritme, articulació, elocució, 
silencis, somriure.  

• Expressions adequades.  

 Realització de trucades efectives.  
• Presa de contacte.  
• Desenvolupament del diàleg.  
• Tancament de la conversa.  

 Recollida i transmissió de missatges:  
• Presa de notes telefòniques.  
• Alfabet telefònic. Lletrejar noms i adreces de forma precisa.  

 Filtratge de trucades.  

 Gestió de trucades simultànies.  

 Tractament de diferents categories de trucades.  
• Enfocament i realització de trucades de consultes, reclamacions, peticions, queixes.  

 El protocol telefònic.  

 Videoconferència, PMF —preguntes d'ús freqüent PUF—, fòrums —de missatges, d'opinió, de 
discussió—, SMS —servei de missatges curts per a mòbils—, grups de notícies —comunicació 
a través d'Internet:  

• Ús i utilització d’aquests.  

 Tècniques de transmissió de la imatge corporativa en les comunicacions telemàtiques.  
 
7. Tècniques i habilitats en el tractament de conflictes  

 El conflicte com a problema en l'empresa.  

 Funcions del conflicte.  

 Causes dels conflictes.  
• Nivell individual.  
• Nivell grupal.  

 Tipus de conflictes. En funció de:  
• Els contraris.  
• De la seva manifestació.  
• Dels mitjans utilitzats.  
• De la seva utilitat.  

 Agressivitat humana i conflicte.  



 Resolució de conflictes.  
• Etapes en la resolució: revelació o manifestació, classificació o definició del conflicte, 

anàlisi o avaluació, intent de solució, recapitulació i avaluació posterior.  

 Factors determinants en la resolució de conflictes.  

 Relació prèvia entre les parts.  

 Naturalesa del conflicte.  

 Característiques de les parts.  

 Estimacions d'èxit.  

 Prevenció de conflictes.  

 Desenvolupament d'habilitats socials per a la resolució de conflictes (empatia, assertivitat, 
escolta activa, influència, lideratge, canalització del canvi i diàleg).  

 
Orientacions metodològiques  
 
Formació a distància:  
 

Mòdul formatiu 
Nombre d'hores totals del 

mòdul 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Mòdul formatiu - MF0982_3 80 70 

 
Criteris d'accés per als alumnes  
 
Cal demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que 
asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament:  

• Comunicació en llengua castellana.  
• Competència matemàtica.  
• Competència digital.  

 
MÒDUL FORMATIU 2  
 
Denominació: GESTIÓ DE REUNIONS, VIATGES I ESDEVENIMENTS  
 
Codi: MF0983_3  
 
Nivell de qualificació professional: 3  
 
Associat a la unitat de competència  
 
UC0983_3 Gestionar de forma proactiva activitats d'assistència a la direcció, en matèria d'organització.  
 
Durada: 120 hores  
 
UNITAT FORMATIVA 1  
 
Denominació: GESTIÓ DEL TEMPS, RECURSOS I INSTAL·LACIONS DE L’ASSISTENT DE 
DIRECCIÓ  
 
Codi: UF0324  
 
Durada: 30 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1 i RP2.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: aplicar i utilitzar criteris d'eficiència i optimització en l'organització de recursos i instal·lacions 
utilitzant la normativa adequada, orientant aquesta normativa, en el cas d'instal·lacions, a la prevenció 
de riscos.  

CE1.1 Descriure les característiques d'una oficina i lloc de treball tipus.  



CE1.2 Descriure diferents causes d'optimització de recursos —planificació del temps, 
organització, neteja o altres.  
CE1.3 Descriure els criteris de gestió i organització de recursos materials, elements ambientals 
i instal·lacions d'una oficina.  
CE1.4 Explicar els mètodes de recuperació d'informació —arxius físics i electrònics, bases de 
dades informàtics, intranet o altres— i indicar els mitjans materials i els sistemes de classificació 
més habituals.  
CE1.5 Explicar quina és la postura ergonòmica idònia en el treball d'oficina.  
CE1.6 En casos pràctics degudament caracteritzats, cal:  

 Programar les activitats necessàries per al desenvolupament del treball d'oficina, 
ajustant els temps necessaris per al compliment d'objectius marcats prèviament.  

 Identificar els criteris ergonòmics mínims.  

 Descriure els articles aplicables de la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals.  

 Identificar els requisits mediambientals per eliminar els residus propis d'oficines.  

 Analitzar els conceptes i descriure les normes de qualitat aplicables als treballs de 
secretaria.  

 Explicar les conseqüències positives i negatives d'adoptar una posició correcta en el 
treball d'oficina.  

CE 1.7 En casos pràctics degudament caracteritzats, de demanda d'informació, cal: recuperar 
informació per proporcionar-la a usuaris tipus.  

 
C2: aplicar els mètodes i les tècniques de gestió del temps a través de les eines idònies en processos 
d'organització d'agenda.  

CE2.1 Explicar els diferents mètodes d'optimització del temps i identificar les diferents fases:  

 Programació.  

 Planificació.  

 Realització del seguiment de l'activitat.  

 Introducció de mesures correctores.  

 Avaluació del treball realitzat.  
CE2.2 En casos pràctics degudament caracteritzats, cal:  

 Identificar els diferents tipus de prioritats.  

 Identificar diferents causes de les pèrdues de temps (lladres de temps).  
CE2.3 Explicar els tipus d'habilitats de relació intrapersonal —iniciativa, proactivitat, creativitat i 
innovació— i interpersonal —assertivitat, comunicació, negociació— necessàries en 
l'optimització del temps.  
CE2.4 Descriure els diferents tipus d'agenda disponibles i la seva utilitat.  
CE2.5 En casos pràctics degudament caracteritzats, cal:  

 Determinar el tipus d'agenda idoni per a cada cas.  

 Programar diverses activitats ajustant els temps necessaris per al compliment 
d'objectius marcats prèviament.  

 Identificar les possibles contingències.  
 
C3: utilitzar aplicacions informàtiques de gestió del temps.  

CE3.1 Instal·lar les aplicacions seguint les especificacions establertes.  
CE3.2 Descriure de manera correcta les funcions i els procediments de l'aplicació instal·lada.  
CE3.3 En supòsits pràctics convenientment caracteritzats, cal:  

 Crear tasques recurrents o no, i comprovar l'estat periòdic d’aquestes.  

 Rebre i enviar sol·licituds de tasques.  

 Integrar en les convocatòries de reunions, arxius i notes de seguiment i confirmació.  

 Classificar les diferents tasques, cites, reunions i esdeveniments en funció de criteris 
d'importància i urgència.  

 Organitzar l'enviament de les invitacions a través de l'agenda de contactes. 
 
Continguts  
 
1. L'organització i planificació del treball  

 Eficiència, eficàcia i efectivitat. Llindar de rendibilitat de l'activitat del secretariat. Productivitat.  



 Mitjans i mètodes de treball.  
 La planificació com a hàbit: 

• El lloc de treball. L'oficina i la seva organització.  
• Preparació prèvia de la jornada de treball.  

 Priorització.  
• Formes de fixar prioritats.  
• El que és urgent i el que és important.  

 Organització.  
• Reagrupació i simplificació. 

• Distribució racional de les tasques al llarg de la jornada.  

 Delegació.  

 Control i ajust. El control del temps.  
• Lladres de temps.  
• Càlcul del valor del temps. Tècnica de mesurament temporal del treball.  
• Mètodes d'optimització del temps.  
• El rellotge biològic. La corba de l'activitat i la fatiga.  
• El temps i l'estrès.  
• Utilització d'aplicacions informàtiques en la gestió del temps. Instal·lació. Funcions i 

procediments de les aplicacions.  

 La qualitat en els treballs de secretariat.  

 Habilitats de relació intrapersonal per optimitzar el temps: iniciativa, proactivitat, creativitat i 
innovació.  

 Habilitats de relació interpersonal per optimitzar el temps: assertivitat, comunicació i negociació.  

 El lloc de treball de la secretària: el despatx, el mobiliari d'oficina, l'escriptori, les eines de treball 
—ordinador, fax, telèfon, fotocopiadora, gravadora, agenda—, el material de treball —paper, 
sobres, etc.—, parament i subministraments varis.  

 La recepció de l'empresa, la sala de reunions, el saló d'actes i altres dependències de 
l'organització.  

 Prevenció de riscos laborals.  
• Normativa actual. La Llei de prevenció de riscos laborals.  
• La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.  
• Criteris ergonòmics.  

 
2. Processos i procediments del tractament de la informació en l'empresa. L'arxiu.  

 Flux documental en l'empresa.  

 Classificació dels documents.  
• Vitals, útils, importants, necessaris, transitoris, rebutjables.  
• Document, informe, expedient, dossier, valisa i altres.  
• Reservat, restringit, privat, públic.  
• Mètodes: ordenació alfabètica, numèrica, per índex temàtic, cronològica i toponímica. 
• Sistemes: tradicional, ordinador, microfilmar documents. Suports d'arxiu.  

 Tractament dels documents. Estratègies i característiques d'un bon arxiu.  

 L'arxiu corporatiu. Establiment de criteris i procediments d'ús. Inclusions, extraccions i 
esporgada.  

 Gestió documental informàtica “oficina sense papers”.  

 Requisits mediambientals per eliminar residus.  
 
3. L'agenda  

 Tipus d'agenda.  
• Manual.  
• Electrònica.  
• Ordinador.  

 Seccions de l'agenda. 

• Planificació (dietari, setmanal, mensual, anual, tasques, activitats).  
• Gestió (notes, missatges, reunions, despeses, viatges).  
• Informació (telèfons i adreces, clients, restaurants, onomàstiques).  
• Accessoris.  

 Gestió d'agendes. 



• L'agenda del directiu (la de planificació i la de control).  
• L'agenda de l'assistent.  
• Normes per al bon ús de l'agenda.  

 
UNITAT FORMATIVA 2  
 
Denominació: ORGANITZACIÓ DE REUNIONS I ESDEVENIMENTS  
 
Codi: UF0325  
 
Durada: 60 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP3  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: organitzar reunions i esdeveniments corporatius aplicant-hi les normes de protocol, identificant les 
seves característiques i recursos necessaris, i complint els objectius proposats.  
 

CE1.1 Diferenciar els tipus d'actes i esdeveniments en l'àmbit públic i privat.  
CE1.2 Diferenciar els tipus de reunions segons la seva naturalesa: esportives, informatives, 
econòmiques, formatives i altres.  
CE1.3 Distingir les diferents normes de protocol en l'organització de reunions, actes i 
esdeveniments.  
CE1.4 Descriure les fases d'un esdeveniment i dissenyar el projecte necessari, d'acord amb 
unes directrius definides.  
CE1.5 Identificar les diferents normes de precedència i distingir-ne les característiques 
bàsiques.  
CE1.6 A partir de casos pràctics degudament caracteritzats, cal organitzar diferents tipus de 
reunions tenint en compte els objectius fixats i:  

 Detallar els recursos materials i humans.  

 Realitzar els pressupostos necessaris per a la seva organització aplicant-hi criteris 
d'optimització.  

 Definir el protocol anterior, posterior i durant la celebració de la reunió.  

 Ordenar una sèrie de convidats d'acord amb les normes de precedència establertes.  

 Determinar la situació correcta dels diferents elements (banderes, himnes, altres).  

 Determinar els tractaments en la recepció de les diferents personalitats o autoritats 
establertes.  

 Convocar i confirmar les assistències dins del termini i en la forma escaient.  

 Realitzar el seguiment del projecte.  

 Coordinar i definir la logística de la reunió: documentació, mitjans audiovisuals, 
restauració i altres.  

CE1.7 En casos pràctics de reunions simulades, degudament caracteritzats, proporcionant els 
assumptes que s’han de tractar i mitjans necessaris, cal:  

 Analitzar els resultats de les reunions, utilitzant en cas que sigui necessari mètodes 
estadístics i indicadors de control.  

 Realitzar l'informe posterior a la reunió.  
CE1.8 En casos pràctics suficientment caracteritzats, relacionats amb la gestió de recursos i 
obtenció de resultats en l'organització de reunions i esdeveniments corporatius tipus, cal:  

 Analitzar la situació de partida, les oportunitats, els punts forts i febles.  

 Organitzar les accions i els recursos necessaris per aconseguir els objectius.  

 Definir criteris de seguiment i control.  

 Establir els criteris de valoració quantitativa i qualitativa del resultat.  
 
C2: aplicar tècniques de negociació en situacions d'organització i contractació de reunions, viatges i 
esdeveniments corporatius cercant solucions de benefici mutu entre les parts.  

CE2.1 Adoptar les tècniques de negociació més utilitzades per a l'organització i contractació de 
reunions, viatges i esdeveniments corporatius, determinant els límits màxims i mínims que cal 
concedir o obtenir com a resultat.  



CE2.2 Identificar les diferents etapes en un procés de negociació.  
CE2.3 Posar en pràctica les habilitats necessàries per obtenir el resultat òptim.  
CE2.4 Distingir els aspectes o les clàusules que apareixen en un contracte d'un producte/servei 
susceptibles de negociació i els que no ho són.  
CE2.5 Analitzar un procés de negociació per arribar a acords de benefici mutu entre les parts.  
CE2.6 A partir de supòsits pràctics de simulació degudament caracteritzats, sobre situacions de 
negociació en matèria d'organització de reunions, viatges i esdeveniments corporatius, cal:  

 Analitzar la informació proporcionada sobre la reunió, viatge o esdeveniment, 
determinant els aspectes claus de la situació de negociació.  

 Seleccionar i aplicar l'estratègia de negociació que sembli més adequada per a cada 
situació.  

 Presentar les propostes per negociar.  

 Adoptar actituds objectives que facilitin l'acord entre les parts.  

 Seguir els passos del procés de negociació.  

 Tancar el procés de negociació.  
CE2.7 En casos pràctics degudament caracteritzats, cal:  

 Concretar les condicions tècniques requerides al bé o servei com ara: qualitats, terminis 
de lliurament, mitjans de lliurament, servei postvenda.  

 Especificar les condicions econòmiques mínimes: preus de mercat, condicions i terminis 
de pagament, descomptes i bonificacions.  

 
C3: determinar i emplenar la documentació corresponent als diferents instruments de cobrament i 
pagament convencionals i telemàtics segons la normativa vigent.  

CE3.1 Explicar les característiques i funcions dels instruments de cobrament i pagament, 
convencionals i telemàtics de manera correcta.  
CE3.2 Analitzar els mitjans bàsics de pagament habituals en operacions de comerç 
internacional i identificar-ne les característiques.  
CE3.3 Explicar correctament el contingut dels diferents epígrafs que componen els formularis 
electrònics corresponents als instruments de cobrament i pagament telemàtics.  
CE3.4 Precisar la funció dels llibres registre relatius a la gestió de tresoreria adequadament.  
CE3.5 En supòsits pràctics suficientment caracteritzats, corresponents a cobraments i 
pagaments, cal verificar l'emissió i l’emplenament documental de:  

 Notes de lliurament i albarans.  

 Factures (proforma i definitiva).  

 Mitjans de pagament convencionals i telemàtics.  
 
 
Continguts  
 
1. Organització de reunions  

 Tipus de reunions:  
• D'informació: ascendent, descendent i horitzontal (comissions de treball, grups de 

decisió).  
• Ordinàries.  
• Extraordinàries.  
• Formals.  
• Mitjanes (grups de qualitat, comitè d'empresa, reunió de vendes).  
• Informals (reunió departament, planificació setmanal i altres).  
• Internes (junta directiva, assemblea, aprovació pressupostos, consell d'administració, 

comitè directiu, junta d'accionistes).  
• Externes (taula rodona, conferència, congrés, col·loqui, convenció, simposi, 

negociació).  

 Planificació de les reunions.  
 Preparació de les reunions. 

• Objectius: intercanvi d'idees o d'informació, presa de decisions, elaboració 
d'estratègies, distribució i coordinació de tasques, comunicació de temes d'interès.  

• Pressupost.  
• Enregistrament de dates en agendes.  
• Llista de control.  



• Llista de participants.  
• Material de suport (pissarra adhesiva, de paper o magnètica, canó de llum, 

retroprojector, televisió, vídeo, presentacions, gràfics, diapositives).  
• Targetes (col·locació dels integrants, precedències).  
• Logística: sala —llum, soroll, mida, taules, visibilitat, distribució de seients, temperatura i 

ventilació—, càtering, mitjans audiovisuals i informàtics, decoració, seguretat, reserva 
d'hotels, transport, restauració, recursos humans i externalització.  

 Terminologia utilitzada en reunions, juntes i assemblees.  
• Ordre del dia.  
• Convocatòria (dins o fora de l'empresa). Text de la convocatòria.  

 El desenvolupament de la reunió. Etapes d'una reunió (durada, pauses, dinar i altres).  

 Tipologia i funcions dels participants en una reunió (direcció, secretari, moderador, tresorer, 
vocals, presentador, proveïdor, client i altres).  

 El paper de la secretària el dia de la reunió. Preparar, comprovar, atendre.  

 L'avaluació de la reunió. Actuacions posteriors a la reunió:  
• Qüestionari d'avaluació.  
• Acta resum (elaboració esborrany, enviament, llibre d'actes).  
• Informe.  
• Informe econòmic.  
• Seguiment d'acords.  
• Arxivament del dossier de la reunió.  

 
2. La negociació  

 Elaboració d'un pla de negociació.  

 Tipus o nivells:  
• Interpersonal.  
• Empresarial. 

• Política.  

 Participants.  
• Directament.  
• Amb representants.  
• Amb conciliador, mediador o àrbitre.  

 Fases de la negociació:  
• Preparació: obtenció d'informació, diagnòstic de la situació, valoració del poder de 

negociació, fixació d'objectius, planejament de l'estratègia.  
• Gestió: creació d'un clima agradable, avenç i fiançament, replantejament dels objectius, 

enteniment i acord.  
• Tancament. Documentació de l'acord.  

 Recursos psicològics en la negociació:  
• Assertivitat.  
• Autoconeixement.  
• Autoestima.  
• Les petites cessions.  
• Les bones maneres.  

 Anàlisi dels processos i estratègies de negociació en l'empresa.  

 Els pressupostos i contractes:  
• Els pressupostos, implicacions legals.  
• Contracte de compravenda mercantil, de subministrament, de serveis i d'obra.  
• Contingut del contracte. Clàusules i aspectes més destacats de cara a la negociació.  

 
3. Organització d'esdeveniments  

 Objectius.  

 Pressupost.  

 Tipus d'esdeveniments segons l’àmbit.  
• Congressos i conferències.  
• Visites guiades.  
• Visites de delegacions estrangeres. 
• Visites d’altres empreses o institucions. 



• Inauguracions i aniversaris.  
• Lliuraments de premis. 
• Assemblees.  
• Conferències.  
• Exhibicions comercials o fires (temporals o permanents).  
• Col·locacions de primera pedra i avarades.  
• Juntes d'accionistes.  
• Seminaris, fòrums i simposis.  
• Rodes i comunicats de premsa.  

 Informe del projecte detallat de l'organització de l'esdeveniment.  
• Lloc. 
• Data i horaris. 

• Calendari d'actes.  
• Recursos econòmics. Estimació real dels mitjans.  
• Assistents (confirmacions, anul·lacions, en reserva).  
• Logística: sala —llum, soroll, mida, taules, visibilitat, distribució de seients, temperatura i 

ventilació—, càtering, mitjans audiovisuals i informàtics, decoració, seguretat, reserva 
d'hotels, transport, restauració, recursos humans i externalització.  

• Material de suport: pissarra adhesiva o magnètica, rotafoli, canó de llum, retroprojector, 
televisió, vídeo, presentacions, gràfics, diapositives.  

• Targetes (col·locació dels integrants, precedències).  
• La documentació prèvia dels esdeveniments: invitació, convocatòria, saluda, credencial, 

dossier, fullet informatiu, programa.  
• La documentació posterior a l'esdeveniment: informe, resultats econòmics, la 

certificació de l'esdeveniment.  

 Llista de comprovacions.  

 El paper de la secretària el dia de l'esdeveniment (preparar, comprovar, atendre).  

 Condicions tècniques requerides al bé o servei contractat:  
• Qualitat.  
• Terminis i mitjans de lliurament.  
• Acords verbals o contractuals.  
• Serveis postvenda.  

 Condicions econòmiques requerides al bé o servei contractat:  
• Preus de mercat.  
• Condicions i terminis de pagament.  
• Descomptes i bonificacions.  

 Mitjans de cobrament i pagament, convencionals i telemàtics:  
• Monedes i bitllets (normativa vigent per a l'entrada i sortida de certes quantitats del 

país).  
• Targetes bancàries (crèdit i dèbit).  
• Xecs de viatge i euroxecs. 

• Transferència i domiciliació bancàries.  
• Empreses dedicades a l'enviament de diners.  
• Internet.  
• Mitjans internacionals de pagament bàsics.  

 Documents de cobrament i pagament. 
• Notes de lliurament i albarans. 

• Factures (proforma i definitiva).  
• Els llibres de registre relatius a la gestió de tresoreria (llibre auxiliar de caixa, arqueig de 

caixa, llibre auxiliar de bancs i conciliació bancària).  
 
4. El protocol empresarial  

 Tractaments dins de l'empresa. 

• Ús del “tu” i del “vostè”.  
• Tractament en la recepció de personalitats i autoritats.  

 Recepció de les visites. 

• La salutació i les presentacions.  
• Obligacions amb els visitants.  
• La precedència en passadissos i escales.  



• Les esperes. 

• La puntualitat.  

 El restaurant com a part de l'oficina.  
• Tipus d’obsequis: esmorzar de treball, la pausa, esmorzar-dinar, vi espanyol, brindis, 

dinar, snack, sopar, recepció o còctel.  
• Regles que governen el dinar. Tipus de taules (negociació, signatura d'acords) i 

ornamentació. 
• L'atenció al convidat. Col·locació dels assistents (amfitrió, precedències, presidències, 

autoritats i personalitats).  

 RD 2099/83 Ordenament general de precedències en l'Estat.  
• Classificació —caràcter general i especial— i presidència dels actes.  
• Normes de precedència.  

 El regal en l'empresa.  
• Obsequiats i obsequiants. 

• Festes de Nadal, aniversari, antiguitat, jubilacions, visites, campanyes.  

 L'etiqueta en homes i dones.  

 Situació correcta dels símbols:  
• Banderes (ordenacions).  
• Himnes, escuts i condecoracions.  

 La imatge i l'empresa. 

• Estil, operacions i campanyes.  
• La identitat corporativa. Missatges verbals, simbolisme, el logotip, comportament, 

l'opinió pública.  
 
UNITAT FORMATIVA 3  
 
Denominació: ORGANITZACIÓ DE VIATGES NACIONALS I INTERNACIONALS  
 
Codi: UF0326  
 
Durada: 30 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP4  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: organitzar viatges nacionals i internacionals simulant o realitzant, si s’escau, les gestions 
necessàries, i complint els objectius i procediments tipus proposats.  

CE1.1 Distingir els elements essencials en la preparació i organització de viatges.  
CE1.2 Diferenciar els elements en l'organització de viatges en territori nacional i internacional.  
CE1.3 Identificar tota la documentació de treball necessària prèvia al viatge.  
CE1.4 Preparar i definir l'agenda de treball que es durà a terme durant el viatge.  
CE1.5 Descriure i simular, si s’escau, el procés de realització de les reserves del viatge i les 
visites.  
CE1.6 A partir de casos pràctics degudament caracteritzats, s’han d’organitzar viatges 
nacionals fent que siguin equilibrats en temps i cost, obtenint informació, definint i seleccionant:  

 Dates.  

 Horaris.  

 Allotjament.  

 Menjars.  

 Mitjans de transport.  

 Itineraris.  

 Oci.  

 Mitjans de pagament.  

 Cost.  
CE1.7 A partir de casos pràctics degudament caracteritzats, s’han d’organitzar viatges 
internacionals fent que siguin equilibrats en temps i cost, obtenint informació, definint i 
seleccionant:  

 Documentació necessària: visats, passaport, DNI i altres.  



 Vacunació.  

 Divises.  

 Control de duanes.  

 Canvis de fus horari.  

 Protocol del país.  
CE1.8 En casos pràctics en els quals s’exposen els detalls i les incidències de viatges 
realitzats, cal:  

 Analitzar els resultats del viatge.  

 Elaborar l'informe posterior al viatge.  

 Proposar accions de millora en les incidències detectades.  
 
Continguts  
 
1. Serveis i productes de les agències de viatges  

 Condicions de la contractació d'un servei:  
• Paquet turístic i viatge combinat.  
• Les reserves i la seva gestió. Tipus de reserves.  
• Les tarifes. Concepte i tipus.  
• Modificacions i anul·lacions.  

 Assegurances de viatge, mèdiques i d'automòbils.  

 Mitjans i rutes de transport nacionals i internacionals.  

 Mitjans de realització: Internet, telèfon i altres.  

 Drets del viatger:  
• Equipatges. 

• Retards.  
• Sobrereserva. 

• Canvis d'horari.  
• La protecció de consumidors i usuaris. Drets i obligacions del client i de l'agència.  

 Legislació sobre viatgers en trànsit i duanes.  
• Documentació.  
• Normativa comunitària, estatal, autonòmica i internacional.  

 Característiques i funcions d'organismes oficials:  
• Ambaixades. 

• Consolats.  
• Concepte de turisme.  
• Acords bilaterals entre països.  

 
2. Organització del viatge  

 Objectius del viatge.  

 Pressupost.  

 Llista de comprovació i confirmació.  

 Documentació necessària anterior al viatge:  
• Visats.  
• Passaports (ordinaris i especials).  
• DNI.  
• Permís de conduir.  

 Gestió de les necessitats del país o països que es visitin:  
• Vacunació.  
• Permisos especials.  
• Control de duanes.  
• Equipatges. 

• Canvi de fus horari.  
• Divises.  

 Itineraris.  

 Mitjans de transport.  

 Mètodes per al lloguer de vehicles. Normativa sobre aquest tema.  

 Visites turístiques.  



 Informació cultural i genèrica.  
 
3. Planificació del viatge  

 Mitjans de locomoció.  

 Horaris.  

 Reserves de transport.  
• Bitllets.  
• Justificants.  

 Allotjaments i tipus de pensió.  
• Menús: genèrics i dietes especials per motius de salut o creences religioses.  

 Mitjans de cobrament i pagament: 

• Monedes i bitllets: normativa vigent per a l'entrada i sortida del país, quantitats.  
• Targetes bancàries (crèdit i dèbit).  
• Xecs de viatge. 
• Euroxecs. 

• Internet.  
• Mitjans internacionals de pagament bàsics.  
• Càlcul del canvi.  

 Intèrprets. 

 Serveis especials: sala de reunions, fax, secretari, despatxos, sales audiovisuals.  

 Documentació i preparació de les jornades de treball.  

 L'oficina mòbil.  

 L'agenda de reunions.  
 
4. Documentació posterior al viatge  

 Informe econòmic.  

 Justificants.  

 Notes de lliurament.  

 Albarans.  

 Factures proforma.  

 Factures definitives.  

 Seguiment d'acords.  

 Avaluació i anàlisi de resultats.  

 Arxiu.  

 Estudis d'optimització, realització i temporalització de viatges nacionals i internacionals.  
 
5. Protocol nacional i internacional i usos socials  

 Invitacions a Espanya i a l'estranger.  

 Forma i contestació de les invitacions.  

 Obligacions amb els visitants.  

 Protocol i comunicació en països de religió musulmana.  

 Protocol i comunicació amb països d'Hispanoamèrica.  

 Protocol i comunicació en diversos països.  

 Diplomàcia a la Unió Europea.  

 Decàleg del protocol empresarial internacional.  
 
Orientacions metodològiques  
 
Formació a distància:  
 

Unitats formatives 
Nombre d'hores totals de les 

unitats formatives 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1 - UF0324 30 20 

Unitat formativa 2 - UF0325 60 50 

Unitat formativa 3 - UF0326 30 20 

 



Seqüència:  
 
Les unitats formatives corresponents a aquest mòdul es poden programar de manera independent.  
 
Criteris d'accés per als alumnes  
 
Cal demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que 
asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament:  

• Comunicació en llengua castellana.  
• Competència matemàtica.  
• Competència digital.  

 
MÒDUL FORMATIU 3  
 
Denominació: ELABORACIÓ, TRACTAMENT I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS DE TREBALL  
 
Codi: MF0986_3  
 
Nivell de qualificació professional: 3  
 
Associat a la unitat de competència  
 
UC0986_3 Elaborar documentació i presentacions professionals en diferents formats.  
 
Durada: 140 hores  
 
UNITAT FORMATIVA 1  
 
Denominació: RECOPILACIÓ I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ AMB PROCESSADORS DE 
TEXT  
 
Codi: UF0327  
 
Durada: 60 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1, RP2 i RP3.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: analitzar les diferents fonts d'informació, internes i externes, en les organitzacions, en funció de la 
seva disponibilitat, facilitat i utilitats d'accés, i el tipus d'informació requerida en els documents habituals 
de l'àmbit professional específic.  

CE1.1 Analitzar els diferents documents professionals de gestió en àmbits professionals 
específics identificant el tipus d'informació requerida en cada cas.  
CE1.2 Identificar les diferents fonts d'informació que disposen les organitzacions comparant 
l'eficiència de cadascuna quant a cost, accessibilitat, confiabilitat i disponibilitat de la informació.  
CE1.3 Analitzar els modes d'accés més ràpids i precisos a les fonts d'informació —cercadors, 
motors de cerca, directoris, metacercadors, portals, altres.  
CE1.4 Identificar les fonts d'informació segons els criteris de qualitat i aplicabilitat dels 
conceptes d’autoregulació, fiabilitat i utilització.  
CE1.5 En un cas pràctic degudament caracteritzat, en el qual es proporcionen diferents 
assumptes estandarditzats de caràcter professional que necessiten ser documentats, cal:  

 Identificar la informació central i accessòria que requereix cada assumpte determinat.  

 Establir els objectius de cerca d'acord amb les necessitats d'informació detectades.  

 Determinar les fonts d'informació —Internet, arxius, premsa o altres— on es pot 
localitzar la informació.  

 Identificar els avantatges i inconvenients de les fonts més usuals, nivell d'accessibilitat i 
confiabilitat, resolent la tensió entre esforç i viabilitat.  

 Descriure el procés de cerca més adequat per a cada tipus d'informació. 



 Organitzar les fonts d'informació amb criteris que en millorin la localització i l’accés 
posterior.  

CE1.6 En un cas pràctic convenientment caracteritzat, en el qual es necessita informació per 
elaborar un informe o un altre document tipus, cal:  

 Identificar la font d'informació més adequada i fiable al tipus d'informació necessària.  

 Distingir en el procés de cerca entre navegadors, motors de cerca, directoris, 
metacercadors, portals o altres termes anàlegs.  

 Establir els criteris de cerca avançada més adequats per restringir al màxim l'obtenció 
d'informació rellevant.  

 Analitzar i contrastar la informació obtinguda de les diferents fonts.  

 Organitzar la informació obtinguda de manera ordenada, per facilitar i agilitar l’accés 
posterior a la informació.  

 
C2: aplicar tècniques mecanogràfiques amb precisió, velocitat i qualitat d'escriptura al tacte, transcrivint 
textos complexos a través d'aplicacions informàtiques específiques.  

CE2.1 Identificar la composició i l’estructura d'un teclat convencional.  
CE2.2 Reconèixer la tècnica dactilogràfica, establint les diferències entre les diferents formes 
de configuració del teclat i emprant-lo amb precisió.  
CE2.3 Analitzar i valorar la importància de la postura corporal davant el teclat —posició del cos, 
braços, canells i mans—, per adquirir velocitat i prevenir riscos contra la salut.  
CE2.4 Utilitzar amb agilitat i precisió els components d'un teclat convencional.  
CE2.5 Definir de forma precisa el funcionament de les tecles auxiliars: majúscules, signes 
ortogràfics, signes numèrics, tabuladors o altres.  
CE2.6 Transcriure textos complexos proposats —fórmules, argots, idiomes, galimaties o 
altres—, notes preses al dictat, abocament de veu, enregistraments o altres suports, amb 
rapidesa, precisió i un maneig perfecte del teclat tant numèric com alfanumèric.  
CE2.7 En casos pràctics degudament caracteritzats de còpia o dictat de diversos textos 
complexos, cal:  

 Utilitzar amb precisió la línia dominant, la línia inferior i la línia superior.  

 Utilitzar amb precisió la resta de caràcters del teclat.  

 Utilitzar adequadament el teclat numèric.  

 Desenvolupar una destresa suficient per aconseguir entre tres-centes i tres-centes vint-
i-cinc pulsacions per minut amb un nivell d'error del deu per cent.  

 Adoptar una postura adequada en relació amb l'ergonomia postural.  
 
C3: sintetitzar la informació rellevant, desar-la en els formats de documents i suports més adequats al 
tipus de dades que contingui, amb rapidesa i precisió, per facilitar-ne el tractament informàtic posterior.  

CE3.1 Precisar els principis, les fases i característiques del procés de síntesi (determinació 
d'objectius, distinció del que és general i el que és particular, criteris de discriminació, captació, 
selecció i integració, valoració de la informació, altres).  
CE3.2 Determinar els criteris d'avaluació de la confiabilitat, validesa o pertinència, i nivells de 
profunditat en el tractament de la informació obtinguda (font de què prové contrastada, data 
d'actualització, altres).  
CE3.3 Identificar els diferents formats i suports que poden adoptar els diferents tipus de 
documents, en funció del tipus d'informació que contindran i la seva utilitat posterior.  
CE3.4 En un cas pràctic convenientment caracteritzat, en el qual es proporciona informació 
bàsica per a l’ampliació i síntesi, sobre un assumpte concret relacionat amb l'àmbit professional 
específic, cal:  

 Establir objectius d'indagació clars i concisos.  
 Localitzar tota la informació disponible sobre l'assumpte proposat i les seves fonts. 

 Analitzar, comparar i distingir la informació obtinguda de les diferents fonts aplicant-hi 
criteris de selecció, integració i organització racionals.  

 Distingir els fets de les opinions en la informació obtinguda.  

 Sintetitzar la informació, distingint el que és general del que és particular, i recollir les 
dades més rellevants de cada font.  

 Desar la informació en els formats més convenients per tractar-la o editar-la 
posteriorment.  



 Realitzar un informe comparatiu o documentat, basant-se en les diferents informacions 
obtingudes —ampli, exacte i veraç—, validant la informació amb racionalitat i segons 
l'objectiu establert.  

 
C4: incorporar les informacions i els objectes obtinguts i registrats a documents valoratius, de 
comunicació o decisió, de manera organitzada, amb correcció i absència d'inexactituds, a través de 
l'aplicació informàtica específica i d'acord amb el disseny i format establerts.  

CE4.1 Classificar els tipus de documents habituals en l'àmbit professional específic —cartes, 
informes, oficis, saludes, certificats, memoràndums, autoritzacions, avisos, circulars, 
comunicats, notes interiors, sol·licituds o altres—, d'acord amb el seu disseny i format.  
CE4.2 Identificar les principals aplicacions de processament d'informació —processadors de 
text, fulls de càlcul, programes d'autoedició, presentacions, animació, altres— en funció dels 
tipus de documents i dades que cal processar.  
CE4.3 Determinar les principals prestacions i procediments de les diferents aplicacions i 
precisar-ne les similituds i diferències.  
CE4.4 Identificar els procediments habituals d'introducció i transferència de continguts d'arxius 
diferents entre diverses aplicacions, per integrar-los en un únic document.  
CE4.5 En supòsits convenientment caracteritzats, d'introducció de dades en documents o 
informes tipus, cal:  

 Identificar l'aplicació més apropiada al tipus i objectius del document, per a la 
introducció de dades.  

 Dissenyar els diferents estils que cal aplicar a cada part del document i les plantilles i/o 
els formularis que els han de contenir.  

 Incorporar tota la informació de manera ràpida i precisa, sense errors, en els formats o 
estils dissenyats més adequats.  

 Organitzar tota la informació de manera ordenada a través d'índexs, esquemes, taules 
de continguts o altres utilitats disponibles a aquest efecte.  

 Desar el document en els formats apropiats per usar-lo posteriorment, i reproduir-lo en 
els suports adequats —físics o digitals— per a la seva presentació física.  

CE4.6 En supòsits suficientment caracteritzats de realització de documentació personalitzada, 
amb informació base en diferents formats, cal:  

 Identificar els documents que contenen les dades personals dels destinataris de la 
documentació.  

 Obtenir documents combinats integrant en un document base la informació 
personalitzada.  

 
 
Continguts  
 
1. Recopilació de la informació amb processadors de text  

 Metodologies de cerca d'informació.  

 Identificació de fonts d'informació especialitzada: llocs web, institucionals, pàgines personals, 
fòrums i grups de notícies.  

 La recuperació de la informació.  

 Maneig de les eines de recuperació de la informació.  

 Motors de cerca generals.  

 Motors de cerca especialitzats.  

 Passarel·les i biblioteques virtuals.  

 Directoris i catàlegs temàtics.  

 Selecció, discriminació i valoració de la informació.  
 Criteris d'avaluació de la qualitat de les fonts d'informació. 

 Cerca de documents. 

 Especificació d'una via de cerca.  

 Ús de comodins per especificar part d'un nom d'arxiu.  

 Especificació de criteris de cerca avançats.  

 Cerca d'arxius segons la informació del resum.  

 Visualització d'altra informació.  

 Treball amb múltiples arxius.  



 Ètica i legalitat. 

 Normes sobre propietat intel·lectual.  

 Drets d'autor.  

 Protecció de dades.  

 Presentació d'informació amb taules:  

 Creació d'una taula.  

 Propietats: afegir vores i ombrejat, combinació de cel·les.  

 Importació, vinculació i exportació de taules.  

 Edició d'una taula: moviment entre registres, agregacions, eliminacions, cerques i 
substitucions de dades, copiar, retallar i enganxar dades.  

 Relacions entre les taules.  

 Els índexs.  

 Format i fórmules; conversions de text i taules.  

 Personalització de la vista full de dades: visualització, ocultació, canvi alçada de files i 
columnes, desplaçament i immobilització.  

 Impressió d'un full de dades.  

 Gestió d'arxius i bancs de dades:  

 Crear una base de dades.  

 Obrir, tancar, compactar i reparar una base de dades.  

 Xifrar i desxifrar una base.  
 Convertir una base de dades. 

 Enregistrament d'arxius en diferents formats:  

 Només text.  

 Enriquits.  

 Web.  
 Imatges. 

 Sons.  

 Vídeos.  

 Protecció d'arxius.  

 Creació, utilització i assignació de tasques automatitzades.  
 
2. Mecanografia. Tècniques específiques per a l'assistent a la direcció  

 Composició del teclat.  

 Majúscules.  

 Signes ortogràfics.  

 Signes numèrics.  

 Tabuladors.  
 La tècnica dactilogràfica. 

 Línia dominant.  

 Línia inferior.  

 Línia superior.  

 Configuració del teclat.  

 La transcripció de textos. Fórmules, argots, idiomes i galimaties.  

 Ergonomia postural (posició del cos, braços, canells i mans).  

 El dictat. La presa de notes.  

 Abocament de veu i enregistraments.  
 
3. Tractament de la informació amb processadors de text  

 L'aspecte dels caràcters.  

 El tipus de lletra.  

 La mida de lletra.  

 Incorporació d'efectes a les lletres.  

 L'aspecte d'un paràgraf.  

 L'alineació.  

 L'interlineat.  

 Espai anterior i posterior.  



 Sagnats en el text. 

 Treball amb tabuladors.  

 Treball amb el regle.  

 Llistes numerades. Canvi d'estil.  

 Pics. Canvi d'estil.  

 Partició de paraules.  

 Format del document.  

 Autoformat.  

 Autocorrecció. Revisió d'un document. El corrector ortogràfic i gramatical. El diccionari de 
sinònims. Ús de “Recompte de paraules”.  

 Formatació de columnes: creació de columnes, canvi del nombre de columnes dins d'un 
document, inserció de canvis de secció, creació de columnes en cada secció, canvi 
d'amplària de les columnes amb el regle, seccions de formats.  

 Aplicació de manuals d'estil:  

 Els estils: posada de la vora a un paràgraf, aplicació d'un estil a un text, la galeria d'estils, la 
creació d'estils basats en altres estils i ús d'autoformat en segon pla.  

 Disseny d'una pàgina: notes al final i al peu del document, formats avançats de caràcters, 
marcadors —inserció i ús—, referències creuades, títols, índexs, incorporació de números 
de pàgina, capçaleres i creació de pàgines oposades.  

 Taules de contingut.  

 Taules d'il·lustracions.  
 Mapa del document. 

 Documents mestres.  

 Edició de textos:  

 Cerca i substitució de textos.  

 Configuració de capçaleres i peus de pàgina.  

 Configuració de notes a peu de pàgina en seccions diferents de text.  

 Procediments de treball intertextual.  

 Inserció en edicions de text de:  

 Taules.  

 Gràfics.  
 Organigrames. 

 Rètols.  

 Equacions.  
 Objectes i imatges. 

 Aplicació i ajustos dels formats d'imatges o altres objectes inserits.  

 Gestió d'hipervincles.  

 Documents professionals:  

 Creació i ús de plantilles, i tasques automatitzades. Usar un assistent per a cartes, crear un 
nou document basat en una plantilla, crear una agenda amb l'assistent.  

 Mode de treball en la modalitat d'esquema: augmentar i disminuir títols, visualitzar parts 
específiques de l'esquema, visualitzar nivells de títols específics, expandir i contreure títols, 
visualitzar el text independent, traslladar blocs de text, aplicar la numeració d'esquema, 
crear una taula de contingut.  

 Creació d'un informe personalitzat: l'assistent per a informes, crear un informe (en 
columnes, tabular o justificat), crear un autoinforme, canviar format predeterminat d'un 
autoinforme, crear un informe d'etiquetes postals, i imprimir un informe.  

 Creació de formularis.  

 L'assistent per a formularis.  

 Creació d'un formulari: en columnes, tabulació, fulls de dades o justificat. 

 Creació de formularis que inclouen un subformulari.  

 Creació d'un autoformulari.  

 Canvi de format predeterminat d'un autoformulari.  

 Obertura, tancament, canvi, emmagatzematge, eliminació i impressió d'un formulari.  

 Ús de filtres en formularis: tipus de filtres, crear filtres avançats, desar un filtre com una 
consulta, editar i eliminar un filtre, usar una consulta existent com a filtre.  



 Combinació de diferents documents de correspondència: 

 Combinació de documents. Tècniques bàsiques.  

 Creació d'una font de dades. Introducció dels registres de dades.  

 Treball amb documents principals. Inserció de nom de camp en el document principal. 

 Personalització de documents mitjançant camps.  
 Creació d'etiquetes. 

 Associació d'una font de dades existent.  

 Comparació i control de documents.  
 Impressió de textos: 

 Configuració de la impressora. 

 Inserció de salts de pàgina.  

 Reducció de l'extensió d'un document.  
 Control d'impressió. 

 Procediments d'impressió de textos i arxius.  

 Interoperacions entre aplicacions.  
 
 
UNITAT FORMATIVA 2  
 
Denominació: ORGANITZACIÓ I OPERACIONS AMB FULLS DE CÀLCUL I TÈCNIQUES DE 
REPRESENTACIÓ GRÀFICA EN DOCUMENTS  
 
Codi: UF0328  
 
Durada: 40 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP5  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: analitzar la informació que contenen els fulls de càlcul i identificar els resultats i la forma de 
presentació més adequats, a través de gràfics, utilitzant amb precisió les fórmules, funcions o altres 
eines adequades per aconseguir-los.  

CE1.1 Identificar els diferents tipus de dades que poden contenir els fulls de càlcul com ara els 
rètols, valors, fórmules, dates i hores.  
CE1.2 Identificar els diferents tipus de funcions disponibles, la seva tipologia i sintaxi com les 
matemàtiques, predefinides, niades, de pagament, lògiques, estadístiques i aritmètiques.  
CE1.3 Davant supòsits convenientment caracteritzats, d'informació numèrica i alfabètica 
presentada en taules, cal:  

 Analitzar la informació emmagatzemada o aportada determinant els resultats aritmètics, 
lògics o estadístics, que s'han d'obtenir per presentar-los de manera més comprensible.  

 Inserir les funcions o crear les fórmules necessàries, niant-les si s’escau, dins d'un o 
diversos fulls de càlcul.  

 Realitzar resums estadístics a partir de la documentació aportada mitjançant l'ús de les 
fórmules o funcions estadístiques adequades.  

 Plantejar diferents escenaris, cercant les millors solucions o objectius per als problemes 
plantejats, amb o sense restriccions.  

 Presentar els resultats ressaltant els que presenten determinades condicions per mitjà 
d'organigrames, diagrames i mapes.  

 Presentar els resultats en taules dinàmiques, quan sigui convenient, per a la millor 
comprensió i síntesi de la informació, analitzant tendències i realitzant comparacions 
visuals.  

CE1.4 Automatitzar la captura d'informació provinent d'una altra aplicació a través de les 
aplicacions informàtiques oportunes.  
CE1.5 Davant supòsits convenientment caracteritzats de taules dinàmiques, cal proporcionar 
determinades condicions i criteris de restricció per al tractament de la informació, i:  

 Obtenir dades des de consultes o fonts externes, generant si s’escau les consultes web 
necessàries.  



 Crear taules per obtenir la presentació més comprensible de la informació.  

 Redefinir taules dinàmiques reconeixent-ne l’estructura, ordenant i filtrant la informació 
d'acord amb els criteris de restricció establerts.  

 Presentar els resultats ressaltant els que presenten determinades condicions per mitjà 
dels diferents tipus de gràfics, utilitzant el més adequat a cada moment per realçar la 
presentació i la informació que pretenem representar.  

 Aplicar taules dinàmiques per consolidar dades.  
 
Continguts  
 
1. Organització i operacions amb fulls de càlcul  

 Llibre de treball i full de càlcul. 

 Treballar amb diversos fulls en un mateix llibre. Incorporar d’un nou full, desplaçar fulls, 
esborrar i canviar de nom.  

 Tipus de dades: rètols, valors, fórmules, dates i hores.  

 Dissenyar fulls de càlcul:  

 Format personalitzat de dades.  

 Establiment de rangs.  
 Fórmules i funcions: 

 Funcions matemàtiques predeterminades.  

 Introducció de funcions predefinides complexes.  

 Ús de funcions lògiques.  

 Referències absolutes i relatives.  

 Conversió entre tipus de referència.  

 Editar fulls de càlcul:  

 Introducció de dades.  

 Operadors aritmètics i lògics.  

 Utilització niada de fórmules i funcions —data i hora, matemàtiques, estadístiques, de 
cerca, de text, lògiques i financeres.  

 Operacions amb fulls de càlcul diferents.  

 Immobilització de panells.  

 Protecció de fulls i cel·les.  

 Instal·lació personalitzada d'un full de càlcul.  

 Gestió d'arxius: enregistrament de fulls de càlcul en diferents formats, plantilla i web inclosos.  
 Impressió de fulls de càlcul: 

 Configuració de la impressora. 

 Control d'impressió i procediments d'impressió de fulls de treball, fórmules, gràfics i arxius.  

 Creació, utilització i assignació de tasques automatitzades.  
 
2. Tècniques de representació gràfica en documents  

 Representacions gràfiques.  

 Elaboració (llegibilitat, representativitat, vistositat).  

 Gràfics.  

 Elements presents en els gràfics (rangs o sèries del gràfic, títol, llegenda, eixos, línies de 
divisió, escales, rètols, fonts, representació).  

 Regles per elaborar gràfics. 

 Configuració i modificació dels elements.  

 Tipus de gràfics: de línies, d'àrees, de barres, de columnes o histogrames, polígons, ogives, 
d'anelles, de radar, de superfície, de dispersió, bombolles, representació de grafs, sectors o 
ciclograma, de moviment, pictogrames o d'elements, de Gantt, plannings, diagrama de flux 
o de Pert, o altres a partir de dades convenientment tabulades.  

 Creació pas a pas d'un gràfic. Selecció del tipus de gràfic. Selecció dels rangs de dades. 
Com agregar una nova sèrie de dades al gràfic. Opcions del gràfic. Situació del gràfic.  

 Modificació del gràfic. Tipus de gràfic. Dades d'origen. Opcions de gràfic. Situació. Agregar 
dades. Agregar línia de tendència. Vista en 3D.  

 Esborrament d'un gràfic. 

 Integració de gràfics en documents.  



 Elaboració d'organigrames, diagrames i mapes:  

 Organigrames. Estructura i barra d'eines. Organigrama. Regles d'elaboració. Treballar en 
l'organigrama. Mida, posició i fons de l'organigrama. Tipus d'organigrames. Estils 
d'organigrames.  

 Diagrames: barra d'eines diagrama, tipus de diagrames, edició dels diagrames i del quadre 
de diàleg, estils de diagrames.  

 Taules:  

 Creació d'una dispositiva de taula. El seu disseny. 

 Files i columnes: cel·les.  
 Barra d'eines: taules i vores. 

 Introducció de dades  la taula, moviment i selecció.  

 Edició de la taula. Canvi d'estructura, alçada i amplada de files i columnes, línies, 
emplenament, text.  

 Mida i posició de la taula.  

 Inserció d'una taula.  

 Procediments d'integració de representacions gràfiques en documents.  
 Impressió de gràfics: 

 Configuració de la impressora. 

 Control d'impressió i procediments d'impressió de gràfics i arxius.  

 Interoperacions entre aplicacions.  
 
 
UNITAT FORMATIVA 3  
 
Denominació: ELABORACIÓ I EDICIÓ DE PRESENTACIONS AMB APLICACIONS 
INFORMÀTIQUES  
 
Codi: UF0329  
 
Durada: 40 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP4 i RP6  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: realitzar presentacions de documents professionals tipus —valoratius, de comunicació o decisió—, 
visualment i sonorament enriquits, incorporant-hi imatges, gràfics, vídeos, sons o altres objectes 
convenientment personalitzats, i si s’escau animats, a través de les aplicacions informàtiques i recursos 
multimèdia específics.  

CE1.1 Identificar les principals aplicacions de presentacions gràfiques, tractament i animació 
d'imatges i gràfics, i identificar-ne les principals prestacions.  
CE1.2 Precisar els diferents tipus de gràfics —histogrames, polígons, ogives, representació de 
grafs, sectors o altres— i determinar el tipus d'informació més adequat que representen.  
CE1.3 Davant supòsits convenientment caracteritzats de dades susceptibles de representació 
gràfica, estàtica o dinàmica, cal:  

 Triar i crear el gràfic adequat al missatge requerit, definint amb exactitud les sèries de 
valors que cal representar.  

 Aplicar les tècniques d'edició de gràfics a partir de taules dinàmiques amb correcció.  
CE1.4 Valorar a partir de documents, informes i presentacions específiques, la importància de 
la relació entre els textos i les imatges, o efectes de vídeo o sonors que els acompanyen.  
CE1.5 Analitzar els diferents elements de la imatge —línies, contorns, color, composició, 
altres— identificant-ne els efectes, les conseqüències d'espai i repercussions en la imatge de 
les organitzacions.  
CE1.6 Identificar les principals tècniques d'animació visual i sonora, i els principals formats 
digitals que adopten els documents sobre els quals s'apliquen aquestes tècniques.  
CE1.7 En supòsits convenientment caracteritzats d'elaboració de presentacions sobre temes 
concrets, proporcionant característiques determinades de la imatge d'una organització tipus, 
destinataris i durada, cal:  



 Localitzar imatges, vídeos o sons relacionats amb els temes proposats a través 
d'Internet, desar-los en els formats gràfics i sonors adequats.  

 Enregistrar imatges, fotografies, efectes sonors o altres, apropiats al tema que cal 
completar, en els formats oportuns.  

 Incorporar les imatges a les presentacions amb precisió per ajudar a la comprensió del 
text.  

 Aplicar els colors, contrastos, la lluminositat, contorns i altres característiques a les 
imatges d'acord amb les característiques aportades.  

 Incorporar efectes sonors i visuals en els formats digitals adequats per a la minimització 
de memòria, amb precisió i tenint en compte l'objectiu del document o presentació.  

 Animar les imatges apropiades, tenint en compte la seva utilitat i el format de 
presentació, en document o pàgina web.  

 Assignar el temps adequat a cada element de la presentació d'acord amb la durada 
assenyalada.  

 Desar la presentació en el format més adequat al tipus de destinatari indicat.  

 Projectar les presentacions i assegurar la nitidesa i qualitat dels continguts.  
 
C2: adaptar qualsevol imatge —logotip, fotografia, dibuix, vídeo, altres— o arxiu d'àudio als documents 
propis i paràmetres establerts d'organitzacions tipus.  

CE2.1 Distingir les diferents maneres de tractar els colors d'un logotip o d'una imatge per 
incorporar-los correctament als documents i presentacions amb fons de color.  
CE2.2 Identificar les tècniques de tractament i de modificació de la mida d'un arxiu d'imatge, 
àudio o vídeo per minimitzar l'espai ocupat.  
CE2.3 Determinar les tècniques habituals de dinamització d'imatges o logotips a fi d'incorporar-
los en una presentació o en una pàgina web.  
CE2.4 En un cas pràctic convenientment caracteritzat, d'introducció d'imatges en un text, cal:  

 Modificar detalls d'una imatge que no interessen.  

 Esborrar o retallar parts de les imatges.  

 Afegir nous elements a les imatges, agrupant-los o desagrupant-los.  

 Incorporar logotips sense fons dins d'un altre document amb fons propi.  

 Crear fons transparents per introduir-hi imatges.  

 Crear una imatge semitransparent i incorporar-la com a fons en el document o 
presentació.  

 Canviar el color d'una imatge, per poder-la convertir en blanc i negre, o aplicar-hi un to 
de color.  

CE2.5 En un cas pràctic convenientment caracteritzat, d'obtenció d'imatges d'Internet, per 
retocar-les i incorporar-les en un document, cal:  

 Capturar imatges, logotips o parts d'una pàgina web d'empreses.  

 Importar imatges digitals desades en diferents formats i desar-les al seu torn en altres 
formats.  

 Millorar imatges amb àrees molt clares o fosques.  

 Modificar la lluentor o lluminositat de qualsevol imatge, per guanyar en transparència i 
claredat.  

 Crear animacions a partir d'imatges creant fitxers animats.  
 
C3: mantenir actualitzades pàgines web d'acord amb el disseny i els continguts planificats, organitzant-
los a través del sistema d'arxius i directoris, utilitzant amb precisió les aplicacions informàtiques 
apropiades.  

CE3.1 Identificar les aplicacions o els programes informàtics de creació i disseny de llocs i 
pàgines web i descriure’n les prestacions.  
CE3.2 Determinar els principis d'organització dels continguts dels llocs web a través d'un 
sistema d'arxius i directoris de forma ordenada i precisa, utilitzant organigrames en funció de la 
seva importància.  
CE3.3 Descriure el procés de publicació d'un lloc web en un servidor.  
CE3.4 En supòsits suficientment caracteritzats, en els quals es proporciona un lloc web creat i 
una relació de documents en format web, cal:  

 Establir l'organigrama dels continguts de la pàgina web.  



 Proposar i incorporar els nous documents al lloc web i explicar els criteris de localització 
seguits.  

 Establir els enllaços més adequats entre les pàgines i els diferents elements dels llocs 
web i crear, si s’escau, els marcs necessaris.  

 
C4: mantenir la seguretat, confidencialitat i restricció en l'accés a la informació i documentació creada i 
desada electrònicament, respectant els drets d'autor dels continguts.  

CE4.1 Identificar i usar amb correcció les prestacions d'una aplicació informàtica amb la qual 
periòdicament s'efectuaran les còpies de seguretat.  
CE4.2 Diferenciar les mesures de protecció i seguretat en els diferents tipus de documents.  
CE4.3 Valorar i justificar la necessitat d'aplicar periòdicament mecanismes o procediments de 
salvaguarda i protecció de la informació, i descriure les possibles conseqüències de la falta 
d'aplicació en situacions reals.  
CE4.4 Dissenyar i aplicar procediments i sistemes de seguretat i protecció de la informació 
disponible:  

 En una aplicació instal·lada.  

 Des del sistema operatiu.  

 Des del maquinari.  
CE4.5 Descriure els errors habituals de procediment en l'accés i consulta de la informació i les 
mesures de prevenció.  
CE4.6 En un supòsit pràctic convenientment caracteritzat, en el qual s'especifiquin les tasques 
que s’han de desenvolupar i el sistema informàtic disponible, cal:  

 Realitzar còpies dels arxius d'informació en cada actualització, emprant els mitjans i 
mètodes més eficients.  

 Establir proteccions d'arxius i carpetes o directoris.  

 Establir atributs d'accés.  

 Detectar fallades en els procediments de seguretat.  

 Argumentar i proposar solucions per corregir les fallades detectades.  
CE4.7 Interpretar la normativa reguladora de la propietat intel·lectual, drets d'autor i protecció de 
dades en el maneig de documentació.  
CE4.8 Utilitzar els programes antivirus periòdicament i mantenir-los actualitzats per garantir la 
seguretat de la documentació obtinguda i elaborada.  
CE4.9 Valorar la utilització de tallafocs per evitar els inconvenients de deixar ports oberts en 
una connexió de xarxa.  

 
Continguts  
 
1. Elaboració i edició de presentacions amb aplicacions informàtiques  

 Formats de presentacions gràfiques.  
 Diapositives. 

 Projecció de vídeos. 

 Pàgines web.  

 Creació d'una presentació.  

 Mitjançant l'assistent.  

 Amb un dels models incorporats.  
 Amb una plantilla. 

 Des de zero.  

 Les visualitzacions.  

 Normal.  
 Esquema. 

 Diapositiva. 

 Classificador de diapositives.  

 Zoom.  

 Inserir, esborrar i ordenar diapositives.  
 Disseny i edició de presentacions: 

 Efectes i animació d'elements.  

 Velocitat de la transició.  

 Com s'oculta una diapositiva.  



 Canvi automàtic de diapositives. 

 Creació d'hipervincles. 

 Botons d'acció.  

 Canvi de seqüència de la diapositiva.  

 Animacions de text, imatges o altres objectes.  
 Treballs amb textos de disseny (WordArt). 

 Inserció de gràfics, objectes i imatges.  

 Inserció de sons i pel·lícules i enregistrament de sons.  

 Enregistrament, tancament i càrrega d'una presentació.  

 Impressió d'una presentació:  
 Notes per a l'orador. 

 Documents per als participants.  

 Diapositives i esquemes.  

 Presentacions portàtils: creació, instal·lació i execució.  

 Gestió d'arxius: enregistrament de presentacions en diferents formats, web inclòs.  

 Creació d'una presentació per a Internet.  

 Integració de presentacions a la intranet de l'organització.  

 Interoperacions entre aplicacions.  
 
2. Edició d'objectes multimèdia i integració en documents  

 Utilitats i característiques dels recursos de projecció.  

 Videoprojectors.  

 Reproducció de sistemes de vídeo i àudio.  

 Tipus de formats suportats d'objectes multimèdia: imatges, vídeo i àudio. 

 Programes d'edició d'imatges i so: estructura i funcions.  
 Operacions d'optimització d'imatges:  

 Modificació.  

 Eliminació.  

 Retallada o introducció de detall.  

 Modificació d'efectes (color, il·luminació, altres).  

 Modificació de mida.  

 Reducció de l'espai en memòria.  

 Creació d'animacions a partir d'una o diverses imatges o fotografies.  

 Digitalització d'imatges a través d'escàner.  

 Enregistrament bàsic d'àudio.  

 Procediments d'integració d'objectes multimèdia en documents.  
 
3. Integració de documents professionals en la web  

 Creació d'una pàgina web.  

 Creació d'una pàgina a partir d'un document.  

 Disseny de la pàgina. Estructura.  

 Inserció i eliminació d'arxius.  

 Inserció d'un hipervincle.  

 Creació de marcs, creació d'enllaços entre pàgines.  

 Com es desa la pàgina web.  

 Organització de llocs web:  

 Procediments d'actualització de pàgines web.  

 Funcions bàsiques d'editors HTLM, Adobe i de gràfics.  

 Procediments de protecció de dades.  

 Còpies de seguretat.  

 Legislació vigent i normes sobre propietat intel·lectual, drets d'autor i protecció de dades.  
 
 
 
 
 



Orientacions metodològiques  
 
Formació a distància:  
 

Unitats formatives 
Nombre d'hores totals de les 

unitats formatives 
 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1 - UF0327 60 50 

Unitat formativa 2 - UF0328 40 30 

Unitat formativa 3 - UF0329 40 30 

 
Seqüència:  
 
Les unitats formatives corresponents a aquest mòdul es poden programar de manera independent.  
 
Criteris d'accés per als alumnes  
 
Cal demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que 
asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament:  

• Comunicació en llengua castellana.  
• Competència matemàtica.  
• Competència digital.  

 
MÒDUL FORMATIU 4  
 
Denominació: ANGLÈS PROFESSIONAL PER A L’ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ  
 
Codi: MF0984_3  
 
Nivell de qualificació professional: 3  
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC0984_3 Comunicar-se en anglès, amb un nivell d'usuari competent C1 (usuari competent domini 
operatiu eficaç —nivell avançat—), en les activitats d'assistència a la direcció.  
 
Durada: 110 hores  
 
UNITAT FORMATIVA 1  
 
Denominació: INTERPRETACIÓ DE LES ACTIVITATS ORALS I ESCRITES D'ASSISTÈNCIA A LA 
DIRECCIÓ EN LLENGUA ANGLESA  
 
Codi: UF0330  
 
Durada: 30 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1 i RP2.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: obtenir i interpretar la informació de tot tipus de discursos orals relacionats amb les gestions tipus 
de l'assistència a la direcció en anglès estàndard, emesos de forma presencial o a través de qualsevol 
mitjà o suport de comunicació sense sorolls ni distorsions excessius.  

CE1.1 Distingir una gamma àmplia d'expressions idiomàtiques i col·loquials, identificant 
diferents registres, en situacions habituals de l'assistència a la direcció —recepció de visites, 
organització de reunions, viatges i esdeveniments, altres.  
CE1.2 A partir d'enregistraments de converses convenientment caracteritzades, de situacions 
tipus en la gestió de les activitats d'assistència a la direcció —gestió de cites, recepció de 
visites, negociació d'esdeveniments o altres—, cal:  



 Comprendre les idees principals de la conversa seguint el ritme dels discursos amb 
facilitat.  

 Sintetitzar les idees principals i confirmar els detalls que siguin poc clars d'acord amb 
l'accent dels interlocutors de la conversa.  

CE1.3 A partir de discursos extensos i complexos convenientment caracteritzats, en 
declaracions públiques i transmissió d'instruccions —missatges, avisos o altres informacions—, 
cal:  

 Comprendre qualsevol tipus de parla utilitzada, tant en converses presencials com en 
discursos retransmesos.  

 Seguir generalment les idees principals del discurs, fins i tot quan aquest no estigui 
estructurat.  

 Confirmar la comprensió precisa de la informació o la idea amb l'interlocutor, sol·licitant, 
si s’escau, detalls esporàdics.  

CE1.4 A partir d'enregistraments convenientment caracteritzats, de situacions que es pot trobar 
en la vida social i professional en l'assistència a la direcció, cal:  

 Comprendre el missatge que es transmet i/o el contingut de la informació en 
l'enregistrament, fins i tot si es produeix en un ambient amb sorolls i distorsions.  

 Identificar detalls i subtileses dels interlocutors, com ara actituds o relacions d’aquests.  
CE1.5 A partir de material o suports audiovisuals relatius al sector professional —vídeo, CD o 
altres—, cal:  

 Identificar i comprendre les informacions rellevants i secundàries.  

 Sintetitzar les idees principals per transmetre-les posteriorment.  
 
C2: interpretar la documentació i informació professional, extensa i complexa, relativa a les activitats 
d'assistència a la direcció en anglès, en els seus diferents suports, a fi d’obtenir informacions globals i 
específiques o generar documents amb traduccions exactes.  

CE2.1 A partir d'instruccions de procediments convenientment caracteritzats, sobre actuacions 
en la gestió de l'agenda, celebració de reunions, negociació d'esdeveniments, organització de 
viatges o altres aspectes relacionats amb l'assistència, en els seus diferents suports, cal:  

 Identificar el lèxic tècnic utilitzat en els procediments proposats.  

 Comprendre amb exactitud les instruccions, fins i tot quan siguin extenses i complexes, 
recorrent, si s’escau, a segones lectures de les seccions difícils.  

 Distingir les condicions i els advertiments establerts en els procediments.  
CE2.2 A partir de documents convenientment caracteritzats, de correspondència en els seus 
diferents formats —carta convencional, fax, correu electrònic—, en els quals s'expressin 
assumptes variats —peticions, reclamacions, agraïments o altres—, cal:  

 Identificar el vocabulari tècnic habitual en els diferents registres —solemne, formal i 
informal—, utilitzat en la correspondència en els diferents suports —cartes 
convencionals, fax, telegrames, correus electrònics.  

 Comprendre la informació que hi ha en els diferents documents, utilitzant de forma 
esporàdica diccionaris o altres eines de traducció.  

CE2.3 Atès un text informatiu extens i complex, sobre l'àmbit de la direcció en un sector 
professional concret, cal:  

 Cercar les dades rellevants i secundàries.  

 Interpretar les dades rellevants obtingudes amb precisió, identificant detalls subtils que 
incloguin opinions o actituds.  

 Sintetitzar les dades rellevants per afavorir-ne la comprensió exacta.  

 Obtenir informes o documents amb les traduccions exactes.  
CE2.4 Atès un supòsit convenientment caracteritzat, de petició d'informació en un sector 
d'activitat en què es podria exercir l'activitat en l'àmbit de la direcció, cal:  

 Identificar els organismes internacionals relacionats amb l'activitat professional donada 
accedint a les seves pàgines web o a partir de documents proposats.  

 Cercar de forma ràpida dades rellevants en els documents proposats, extensos i 
complexos, o en els trobats a través de cercadors d'Internet o pàgines web.  

 Interpretar la informació rellevant de notícies, articles o altre tipus de textos amb 
rapidesa i determinar els que serien convenients per a una anàlisi en profunditat.  



 Comprendre amb tot detall la informació considerada rellevant a partir dels textos 
trobats o proposats, identificant aspectes subtils com actituds o opinions, explícites o 
implícites.  

CE2.5 A partir de documents i formularis reals de l'entorn professional en la gestió de reunions, 
esdeveniments i negociació de viatges —convocatòries, actes, pressupostos, comandes, 
factures, bitllets, peticions de reserves d'hotel, transports, reclamacions, altres—, i dades 
convenientment caracteritzades relacionades amb aquests, cal:  

 Identificar amb tot detall la informació aportada en cada apartat.  

 Interpretar les expressions tècniques habituals en l'ús del document per a l'àmbit 
professional concret.  

 Percebre els indicis i missatges implícits en la comunicació, donant resposta i mostrant 
una actitud positiva.  

 
Continguts  
 
1. Expressions i lèxic d'atenció al públic en anglès  

 Expressions de cortesia i agraïment (small talk).  

 Com es donen i demanen ajudes i instruccions.  

 Felicitacions i desitjos.  

 Presentacions.  

 Frases de benvinguda i comiat.  

 Frases de dubte i disculpa. Sol·licitud d'aclariments.  

 Dates i hores (diferents formes d'expressar-les).  

 A l'hotel.  

 Els menjars.  

 Sortides i arribades de mitjans de transport.  

 Expressions de temps.  

 Preus i mesures.  

 Girs comercials.  
 Ofertes comanda. 

 Vocabulari rellevant relatiu a ofertes i comandes.  

 Condicions de venda.  

 Vocabulari rellevant relatiu a les condicions de venda.  

 Terminis de pagament.  

 Reclamacions.  

 Embalatge i transport.  

 Informacions del producte.  
 
2. Organització de les activitats d'assistència a la direcció projectant la imatge corporativa. 
Traducció i comprensió oral i lectora en llengua anglesa  

 Descripció de funcions pròpies de l'assistència a la direcció:  
 Entorn de treball. 

 Habilitats socials.  

 La traducció. Utilització correcta de diccionaris o altres eines de traducció.  

 Directa.  

 Inversa.  

 Simultània.  

 Procediments de traducció:  

 Lèxics: el préstec, el calc, la traducció literal, l'equivalència i l'adaptació. 

 Gramaticals: la transposició, la modulació, la traducció gramatical i la reformulació.  

 De comprovació: la retraducció.  

 Traducció de tot tipus de discursos orals emesos de forma presencial.  

 Expressions idiomàtiques i col·loquials.  

 Idees principals i secundàries.  

 Síntesi del contingut.  
 L'ordre de les paraules. 



 Diferències entre l'anglès i l'espanyol.  

 Actituds dels interlocutors o opinions explícites o implícites.  

 Recepció i atenció de visites en diferents entorns (empresa, aeroport o altres).  
 Convencions i pautes de cortesia. 

 L'atenció presencial, telefònica o telemàtica i els seus consegüents aspectes fonològics: 
narració i descripció, peticions, oferiments, disculpes.  

 Traducció de tot tipus de discursos orals emesos de forma no presencial, a través 
d'enregistraments, retransmissions, vídeos i CDS.  

 Comprensió del missatge i del contingut.  

 Síntesi de les idees principals.  

 Actituds dels interlocutors.  
 Traducció de documentació professional diversa en el context professional i empresarial. 

 Presentació de materials promocionals: dossier, informe, publicitat, obsequis d'empresa.  

 Traducció de correspondència en diferents formats:  

 Carta, telegrama, fax, correu electrònic.  

 Vocabulari tècnic habitual.  

 Registres: solemne, formal i informal.  

 Traducció de documents específics en la gestió d'esdeveniments, reunions i negociacions.  

 Expressions tècniques habituals.  

 Convocatòries, actes, pressupostos, comandes, factures, bitllets, peticions de reserves 
d'hotel, transports.  

 Mètodes de cerca d'informació rellevant.  

 Pàgines web, cercadors d'Internet, documents varis.  

 Síntesi d'informació rellevant sobre temes socioprofessionals tipus.  
 
UNITAT FORMATIVA 2  
 
Denominació: INTERACCIONS ORALS EN L'ENTORN EMPRESARIAL EN LLENGUA ANGLESA  
 
Codi: UF0331  
 
Durada: 50 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP3 i RP5  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: es pot expressar oralment en anglès amb fluïdesa en situacions tipus de l'àmbit professional i social 
d'assistència a la direcció, segons les normes de cortesia adequades, assegurant la perfecta 
transmissió de la informació emesa i, demostrant flexibilitat, eficàcia i espontaneïtat en la utilització del 
llenguatge.  

CE1.1 Sap identificar les estructures, fórmules formals i informals, i pautes establertes de 
cortesia i protocol en salutacions, presentacions o comiats, torns de paraula, expressions de 
gratitud, disculpa, penediment o altres, adequades a la cultura de la llengua utilitzada i de 
l'interlocutor.  
CE1.2 En simulacions de comunicacions presencials en situacions tipus —visites, converses, 
presentacions o altres—, o enregistraments, degudament caracteritzades, i en forma de 
monòlegs sostinguts, cal:  

 Oferir informació sobre una organització tipus —cultura, organigrama, activitat, 
productes i serveis— de manera clara i estructurada, utilitzant un lèxic tècnic ampli i 
apropiat de l'entorn professional, i aportant-hi descripcions detallades.  

 Justificar possibles retards o absències de forma correcta, utilitzant un lèxic ampli i, si 
s’escau, recorrent a paràfrasis o circumloquis i matisos subtils.  

 Transmetre amb precisió els missatges proposats.  

 Oferir la informació verbal de manera detallada i fiable en un discurs fluid, sense 
provocar gaires pauses llargues per cercar estructures i expressions amb les quals es 
pugui expressar quan sorgeixen dubtes.  



CE1.3 En una simulació de situacions tipus que poden passar en una reunió de treball en la 
qual es tracten temes desconeguts i/o complexos, cal:  

 Presentar els objectius de la reunió proposats i l'ordre del dia de manera sintètica i 
clara.  

 Argumentar formalment i amb convicció la seva posició referent al tema de discussió 
proposat en la reunió.  

 Realitzar descripcions detallades i clares, integrant informacions procedents de diverses 
fonts i seleccionant el registre adequat.  

 Expressar de manera correcta conclusions adequades al tema desenvolupat.  

 Comunicar amb fluïdesa, espontaneïtat i de forma subtil, circumstàncies excepcionals o 
imprevistes en una reunió (anul·lació, ajornament, suspensió, altres).  

CE1.4 En un supòsit tipus en el qual es plantegen situacions de tractament delicades o 
conflictives, en la negociació per a l'organització de viatges, reunions o esdeveniments, cal:  

 Establir els arguments que cal expressar així com els mitjans o estils per dir-los, i 
valorar-ne els efectes en l'oïdor.  

 Expressar acceptació, no-acceptació, conformitat o rebuig en l'atenció d'una reclamació 
tipus, utilitzant el llenguatge i l'entonació adequats, i una argumentació estructurada.  

 Utilitzar les claus contextuals, gramaticals i lèxiques inferint possibles actituds o 
intencions, a fi d'anticipar-les.  

 Demanar disculpes comunicant de manera precisa i clara els errors comesos, utilitzant 
una entonació variada d'acord amb les circumstàncies, i posant l'èmfasi de forma 
apropiada per expressar subtileses.  

 Adoptar tota la informació gestual i contextual a la situació plantejada.  

 Reformular les expressions en les quals es presenten dificultats sense interrompre el 
discurs.  

 
C2: interactuar oralment en anglès, amb un o més interlocutors, de manera fluïda en situacions tipus de 
l'àmbit professional i social, per assegurar la perfecta comprensió i transmissió de la informació i, 
demostrar flexibilitat i espontaneïtat en la utilització del llenguatge.  

CE2.1 Identificar les referències socioculturals immerses en diferents tipus de contextos.  
CE2.2 Identificar les diferents estructures, registres i formalitats de salutacions i comiats, amb 
les pautes de cortesia associades.  
CE2.3 En simulacions de comunicacions presencials en situacions tipus —visites, converses, 
presentacions o altres— degudament caracteritzades, en què interactuen diferents interlocutors, 
cal:  

 Rebre i/o presentar l'interlocutor —visitant, client, altres—, fent servir amb correcció i de 
manera clara les estructures, fórmules i pautes establertes de cortesia identificades.  

 Identificar els detalls i els aspectes clau dels possibles requeriments d'informació o 
assumptes tractats i assegurar-se que es comprenen.  

 Oferir la informació verbal de manera detallada i fiable en un discurs fluid, sense 
provocar gaires pauses llargues per cercar estructures i expressions amb les quals es 
pugui expressar quan sorgeixen dubtes.  

 Expressar les idees i opinions de forma coherent, relacionades amb les de l'interlocutor 
o les de la resta de participants de manera hàbil.  

 Contestar de manera fluïda, espontània i adequada argumentacions complexes 
contràries, variant l'entonació si és necessari.  

CE2.4 En una simulació convenientment caracteritzada, d'organització d'estades de caràcter 
professional en un país de llengua estrangera, cal organitzar aquesta estada tenint en compte:  

 Els costums horaris.  

 Els hàbits professionals.  

 Les normes de protocol que regeixen al país.  

 Presentar-se de forma adequada als usos i costums socials i culturals del país.  

 Informar i informar-se, utilitzant el llenguatge amb correcció i propietat, i observant les 
normes de comportament que requereixi el cas, d'acord amb el protocol professional 
establert al país.  

CE2.5 A partir d'una conversa telefònica simulada amb un interlocutor estranger, en la qual 
s'utilitzen les estructures i les fórmules necessàries i es proporciona informació concreta d'una 
organització, cal:  



 Observar les normes de protocol oportunes per identificar l'interlocutor i identificar-se.  

 Informar o informar-se, utilitzant les normes de protocol i cortesia, i el registre lingüístic, 
adequades al tipus d'interlocutor.  

 Adaptar el registre oral a la situació i al context proposat de manera precisa.  

 Identificar-se i identificar l'interlocutor amb fluïdesa i espontaneïtat, segons les normes 
de protocol.  

 Concertar, posposar o anul·lar cites utilitzant un alt nivell d'exposició, argumentació, 
persuasió, i utilitzant matisos subtils de significat quan sigui necessari.  

 Identificar els requeriments, justificar i argumentar formalment les absències, oferir 
alternatives, agafar missatges i transmetre’ls de manera fluïda i amb espontaneïtat.  

 Proporcionar i sol·licitar la informació requerida —productes o serveis d'organitzacions 
tipus, condicions comercials, altres—, utilitzant un discurs estructurat i exemples 
rellevants.  

 Construir el discurs amb la correcció gramatical suficient per no produir errors que 
condueixin a malentesos.  

 Acomiadar-se utilitzant les fórmules adequades amb correcció.  

 Justificar la importància dels aspectes socioculturals en la comunicació entre 
interlocutors de diferents llengües i cultures.  

CE2.6 Atesa una situació suposada convenientment caracteritzada, de comunicació personal 
amb un client, cal:  

 Practicar estructures per expressar, amb fluïdesa i espontaneïtat, interès, opinions, 
sorpresa, negació, confirmació, indignació o altres actituds; realitzar i acceptar 
suggeriments i consells.  

 Utilitzar correctament i amb fluïdesa frases de cortesia, d'acord i de desacord.  

 Interpretar la informació rebuda buscant la simplicitat en les expressions per sintetitzar 
i/o reduir a frases senzilles els missatges complexos.  

CE2.7 En simulacions convenientment caracteritzades, de situacions i esdeveniments socials 
lligats al desenvolupament de l'activitat professional —dinars, cocktails, sopars, visites 
turístiques o altres—, cal:  

 Vestir-se i presentar-se de forma adequada als usos i costums socials i culturals del 
país.  

 Conèixer i respectar el protocol i els usos i costums socials dels diferents interlocutors 
que participen en les diferents situacions i esdeveniments proposats.  

 Organitzar les diferents situacions i esdeveniments professionals tenint en compte les 
diferents característiques socioculturals dels participants.  

 Justificar la importància d'utilitzar convenientment les normes de protocol, usos i 
costums socials en les relacions socioprofessionals.  

CE2.8 En un supòsit tipus en el qual es plantegen situacions de tractament delicades o 
conflictives, en la negociació per a l'organització de viatges, reunions o esdeveniments, cal:  

 Efectuar i atendre les reclamacions tipus plantejades, demanant responsabilitat o 
indemnitzacions i fent servir el llenguatge i l'entonació adequats.  

 Utilitzar les claus contextuals, gramaticals i lèxiques inferint possibles actituds o 
intencions, a fi d'anticipar-les.  

 Demanar disculpes comunicant de manera precisa i clara els errors comesos, utilitzant 
una entonació variada d'acord amb les circumstàncies, i posant l'èmfasi de forma 
apropiada per expressar subtileses.  

 Interpretar i adaptar tota la informació gestual i contextual.  
 
Continguts  
 
1. Interaccions orals i escrites en l'organització de reunions, viatges i participació en 
esdeveniments en anglès  

 Revisió de fonètica anglesa.  
 Èmfasi en la comprensió oral. 

 Sistema fonètic vocal.  

 Pronunciació de les consonants.  

 L'accentuació.  

 L'entonació en les preguntes.  



 Anglès americà i anglès britànic.  

 Flexibilitat, eficàcia i espontaneïtat en la comunicació oral.  

 Estructures.  

 Fórmules formals.  

 Fórmules informals.  

 Argumentació estructurada.  

 Pautes de cortesia i protocol: salutacions, presentacions, comiats, torn de paraula, 
expressions de gratitud, disculpa, penediment.  

 Llenguatge i entonació adequats per inferir: 

 Interès, suggeriments, consells, opinions, sorpresa, negació, confirmació, indignació.  

 Atenció telefònica fluida davant situacions habituals i conflictives:  

 Estructures i fórmules necessàries.  
 Convencions i pautes de cortesia. 

 Concertar, posposar o anul·lar cites.  
 Comiats. 

 Adaptació a l'interlocutor, expressió de disculpes, intencions i preferències.  
 Recepció i atenció als visitants. 

 Formules i pautes establertes de cortesia.  

 Realització d'esperes amenes en reunions, conferències, sopars, esdeveniments o altres.  

 Organització d'esdeveniments diversos:  

 Recursos, estructures lingüístiques i lèxic relacionat.  

 Reunions.  
 Justificació de possibles retards o absències de forma correcta, ajornament o suspensió. 

 Fluïdesa en els discursos.  

 Interpretació.  

 Introducció dels participants.  

 Lectures de l'ordre del dia.  

 Animació.  
 El viatge a un país de llengua anglesa. 

 Organització de l'estada. Formalització de reserves de transport, allotjament i serveis de 
restauració. Lèxic relacionat. 

 Emplenament de formularis: pressupostos, factures, mitjans de pagament, reclamacions.  

 Costums horaris.  

 Hàbits professionals.  

 Les normes de protocol.  

 Ús i costums socials i culturals.  

 Interpretació i síntesi de textos en l'organització de viatges.  

 Presentació d'informació amb coherència discursiva.  
 
2. Negociació amb clients i proveïdors en anglès  

 Estils de les negociacions:  

 Informació gestual i contextual.  

 Reformulació de les expressions sense interrompre el discurs.  

 Referències socioculturals.  

 Recursos, estructures lingüístiques i lèxic relacionat amb la negociació i els seus consegüents 
aspectes fonològics:  

 Expressions d'oposició.  

 Preferència.  

 D'acord.  

 Desacord.  
 Comparació. 

 Persuasió.  

 Argumentacions estructurades.  

 La negociació.  

 Argumentació i estructuració del discurs.  



 Interpretació en situacions de sorolls, distorsions o utilització d'accents. Adequació al 
llenguatge no verbal.  

 Convencions i pautes de cortesia. 

 Sol·licitud d'aclariments o repeticions, confirmació de significats, reformulació d'una 
comunicació.  

 Resolució i formulació d'expressions en situacions delicades: queixes, desgrat, disculpes, 
preferències o altres actituds implicades.  

 Negociació de condicions de venda: terminis de lliurament, pagament, pròrroga de pagament, 
condicions de transport.  

 
UNITAT FORMATIVA 3  
 
Denominació: ELABORACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SOCIOPROFESSIONAL EN LLENGUA 
ANGLESA  
 
Codi: UF0332  
 
Durada: 30 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP4  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: redactar i/o emplenar documents o formularis relacionats amb les activitats de l'assistència a la 
direcció en anglès, aplicant-hi criteris de correcció formal, lèxica, ortogràfica i sintàctica, i utilitzant la 
llengua de forma flexible i eficaç.  

CE1.1 Utilitzar amb correcció els elements gramaticals, els signes de puntuació i l'ortografia de 
les paraules d'ús general i tècniques, així com les estructures relacionades amb les situacions 
del seu àmbit professional.  
CE1.2 Atès un tema complex relacionat amb les activitats pròpies de l'assistència a la direcció 
—gestió de comunicacions, organització de reunions, viatges i esdeveniments, obtenció de 
presentacions o altres—, cal:  

 Planificar les idees que es volen expressar en paràgrafs breus i seqüenciats.  

 Redactar el text o la presentació de manera clara i estructurada expressant les idees 
principals, amb un alt grau de correcció gramatical i ortogràfica.  

 Completar el text aportant-hi idees complementàries, motius i exemples relacionats amb 
el tema proposat i connectats de forma coherent.  

 Redactar conclusions pròpies.  
CE1.3 A partir d'unes dades convenientment caracteritzades, per ser notificades per escrit, cal:  

 Redactar notes informatives i/o missatges de manera breu i precisa.  

 Ressaltar els aspectes importants i rellevants.  
CE1.4 A partir de supòsits convenientment caracteritzats, de redacció de correspondència en 
els seus diferents formats —convencional, fax, correu electrònic, altres— i en diferents 
situacions —demandes d'informació, ofertes de productes/serveis, sol·licitud de visites, 
convocatòries de reunions, reclamacions o altres—, cal:  

 Identificar les estructures i fórmules apropiades a l'estil de redacció segons les 
circumstàncies i el destinatari de la correspondència.  

 Utilitzar un ampli repertori lèxic apropiat i adequat a l'àmbit tècnic relacionat, introduint-
hi, si s’escau, expressions idiomàtiques.  

 Redactar cartes, fax o correu electrònic expressant la sol·licitud o informació de manera 
clara i precisa, i adaptant l'estil a les condicions del destinatari proposat.  

 Expressar diferents actituds d'acord amb el contingut proposat.  
CE1.5 A partir d'informació suficientment caracteritzada, en diferents contextos de l'àmbit 
professional de l'assistència a la direcció —reunions, conferències, gestió de documentació 
relacionada amb les seves activitats tipus—, cal:  

 Emplenar els documents professionals propis de les activitats de gestió en l'assistència 
de direcció —pressupostos, factures, reclamacions, mitjans de pagament 
internacionals, pòlisses d'assegurances o altres.  



 Elaborar la convocatòria a una reunió en el suport proposat —carta, fax, correu 
electrònic— de manera precisa i respectant les estructures i els nexes preestablerts.  

 Elaborar l'acta d'una reunió utilitzant les estructures i els nexes preestablerts.  

 Elaborar un informe utilitzant les estructures i els nexes preestablerts.  

 Prendre notes en anglès de manera detallada i precisa a partir d'una reunió simulada, o 
una conferència, de manera que les puguin utilitzar terceres persones.  

CE1.6 Resumir textos socioprofessionals llargs i complexos relacionats amb l'àrea de direcció.  
 
Continguts  
 
1. Normes gramaticals de la llengua anglesa  

 Correcció lèxica, ortogràfica, gramatical o sintàctica, signes de puntuació, aplicació de sigles i 
abreviatures.  

 Estructures habituals.  

 Textos formals i informals.  

 Vocables tècnics.  
 
2. Redacció d'escrits en anglès  

 De manera estructurada.  
 Metes i objectius. 

 Estils.  

 Continguts (introducció, ampliació i conclusió).  

 Connectors.  

 Revisió.  

 Claredat i coherència.  

 Paràgrafs breus i seqüenciats.  

 Idees principals.  

 Idees secundàries.  
 
3. Redacció i interpretació de textos senzills i formalització de documents rutinaris en diferents 
suports  

 Interns —memoràndum, convocatòria, acta, autorització, avisos i anuncis, butlletins i revistes, 
memòria d'activitats, nota interna, sol·licitud, resum de premsa.  

 Externs —anuncis, carta circular, carta comercial, targetes de visita, targetes comercials, 
targetes grans, invitacions, saludes, comunicat de premsa, telegrames.  

 Bàsics de l'empresa privada —informe, certificat, instància, denúncia, recurs.  

 Mercantils —pressupost, comanda, nota de lliurament, albarà, factura proforma, factura 
definitiva, nota d'abonament, contracte de compravenda, rebut, xec, pagaré, lletra de canvi, 
girs, transferències, emplenament de llibres de registre, pòlisses d’assegurança.  

 De l'Administració —informe, certificat, ofici, nota interior, fulls d'iniciatives i reclamacions, la 
carta.  

 
4. Redacció de correspondència en llengua anglesa  

 Estructures lingüístiques i lèxic propis de la correspondència comercial.  

 Destinataris.  

 Estructura: introducció, interessos i experiències, informació addicional i comiat.  

 Suport: convencional, fax, correu electrònic. Formats de redacció en diferents països.  
 
5. Concertació, ajornament i anul·lació de cites de manera escrita  

 Adaptació a l'interlocutor.  

 Expressió de disculpes per retards i absències.  

 Intencions i preferències.  

 Formulació de disculpes en situacions delicades.  
 
6. Redacció i traducció d'informes socioprofessionals llargs i complexos en anglès  
 
7. Resums de textos professionals  
 



Orientacions metodològiques  
 
Formació a distància:  
 

Mòdul formatiu 
Nombre d'hores totals del 

mòdul 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1 - UF0330 30 20 

Unitat formativa 2 - UF0331 50 40 

Unitat formativa 3 - UF0332 30 20 

 
Seqüència:  
 
Les unitats formatives corresponents a aquest mòdul es poden programar de manera independent.  
 
Criteris d'accés per als alumnes  
 
Cal demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que 
asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament:  

• Comunicació en llengua castellana.  
• Comunicació en llengua anglesa —nivell B2— Usuari independent avançat segons el Marc 

comú europeu de referència.  
• Competència digital.  

 
 
MÒDUL FORMATIU 5  
 
Denominació: LLENGUA ESTRANGERA PROFESSIONAL DIFERENT DE L'ANGLÈS PER A 
L’ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ  
 
Codi: MF0985_2  
 
Nivell de qualificació professional: 2  
 
Associat a la unitat de competència  
 
UC0985_2 Comunicar-se en una llengua estrangera diferent de l'anglès, amb un nivell d'usuari 
independent avançat B2 (equivalent a mitjà alt), en les activitats d'assistència a la direcció.  
 
Durada: 80 hores  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: comprendre la informació en una llengua estrangera estàndard diferent de l'anglès, relacionada 
amb les gestions tipus de l'assistència a la direcció i transmesa a través de converses o discursos, 
breus o extensos, i sense excessives distorsions o sorolls, ni expressions idiomàtiques.  

CE1.1 Identificar els diferents registres, en situacions habituals de l'assistència a la direcció 
(recepció de visites, organització de reunions, viatges i esdeveniments o altres).  
CE1.2 Comprendre amb una mica d’esforç converses informals sobre temes de l'entorn 
personal —identificació personal, interessos, altres—, familiar i professional de clients tipus, a fi 
d'adaptar una resposta adequada.  
CE1.3 A partir d'instruccions i missatges orals en llengua estàndard, convenientment 
caracteritzats, i amb un ritme normal, s’han de comprendre els aspectes rellevants i fer les 
anotacions oportunes. 
CE1.4 Distingir amb agilitat els elements lingüístics utilitzats per expressar diversos propòsits 
comunicatius, com ara aconsellar, explicar, descriure, suggerir o altres, així com els elements 
no verbals de la comunicació.  
CE1.5 A partir d'enregistraments de converses o discursos convenientment caracteritzats, de 
situacions tipus en la gestió de les activitats d'assistència a la direcció —gestió de cites, 



recepció de visites, organització d'esdeveniments, assumptes relacionats amb l'àmbit de la 
comunicació empresarial—, cal:  

 Comprendre les idees principals de la conversa seguint el ritme normal dels discursos 
amb facilitat.  

 Sintetitzar les idees principals i confirmar aquells detalls en línies argumentals 
complexes.  

CE1.6 Extreure, de manera eficaç, informació general i detallada relacionada amb el seu àmbit 
professional procedent de suports sonors, com ara enregistraments de veu, vídeo, programes 
de ràdio i televisió.  
CE1.7 Identificar amb precisió els detalls rellevants i el vocabulari tècnic propi en 
comunicacions orals amb altres professionals del seu àmbit d'activitat.  
CE1.8 En una situació professional degudament caracteritzada, en la qual se simula l'atenció a 
un client intern o extern que sol·licita informació de l'organització, cal:  

 Identificar amb detall les demandes formulades oralment pel client, intern o extern, i 
explicar-ne les idees principals.  

 Identificar adequadament els elements no verbals de comunicació per fer evident a 
l'interlocutor que se li presta l'atenció requerida.  

 Realitzar anotacions precises sobre elements substancials del missatge oral, mentre 
s'escolta aquest, en la seva llengua materna.  

 Explicar les estratègies apropiades per afavorir i confirmar que el missatge es percep 
correctament.  

 
C2: interpretar la documentació professional relacionada amb les activitats d'assistència a la direcció, 
en una llengua estrangera diferent de l'anglès, de caràcter senzill, breu o extensa, i obtenir les dades i 
informacions rellevants.  

CE2.1 Identificar els documents habituals i lèxic habitual de l'entorn professional de l'assistència 
a la direcció.  
CE2.2 Identificar les eines i els recursos de traducció més adequats, d'accés ràpid i precisos, 
convencionals o informàtics.  
CE2.3 A partir de la lectura d'un document no complex de l'àmbit professional, 
(correspondència, actes, factures, documents de viatge, altres), cal:  

 Detectar o localitzar les dades clau i els detalls rellevants de la documentació 
proposada.  

 Sintetitzar per escrit amb correcció el text i ressaltar-ne els aspectes clau.  
CE2.4 A partir de documents reals, bàsics i habituals, de les activitats bàsiques de l'assistència 
a la direcció i de dades convenientment caracteritzades, relacionats amb aquests, cal:  

 Identificar el tipus d'informació sol·licitada en cada apartat.  

 Identificar-ne les característiques bàsiques.  

 Extreure, amb precisió, detalls específics —noms, hores, dates, quantitats, preus, 
característiques tècniques o altres— de fonts i textos diversos relacionats amb 
l'organització de viatges o esdeveniments.  

 Reconèixer i interpretar amb exactitud expressions especialitzades bàsiques del camp 
professional.  

 Inferir amb exactitud raonable el significat de paraules i oracions desconegudes a partir 
de l'anàlisi del context en el qual es troben.  

 Traduir i sintetitzar el missatge dels documents.  

 Comprovar la comprensió utilitzant claus contextuals.  
CE2.5 A partir de textos professionals relacionats amb l'assistència a la direcció —normativa 
estrangera, opinions d'experts, articles—, s’ha de traduir la documentació no complexa i 
extensa de manera precisa, utilitzant les eines de traducció idònies.  

 
C3: expressar-se oralment en una llengua estrangera diferent de l'anglès amb claredat, en situacions 
tipus no complexes de l'àmbit social i professional de l'assistència a la direcció, utilitzant amb correcció 
les normes sociolingüístiques i demostrant naturalitat i correcció en la utilització del llenguatge.  

CE3.1 Identificar les diferents estructures, registres i formalitats de salutacions, presentació i 
comiat, amb les pautes de cortesia associades.  
CE3.2 En una simulació convenientment caracteritzada, de transmissió de missatges i 
instruccions orals de forma presencial i directa, relatius a la gestió de cites, cal:  



 Transmetre el missatge proposat en la gestió de cites —comunicació, anul·lació, 
ajornament o altres— de manera precisa, clara i detallada, sense donar lloc a equívocs 
de cap tipus.  

 Descriure oralment amb precisió els diferents passos de les instruccions o procediments 
proposats  (celebració de reunions, adreces, transports o altres).  

 Utilitzar amb eficàcia i correcció el vocabulari propi del camp professional en la gestió 
de cites i atenció al client, així com altres elements del llenguatge que produeixin un 
discurs clar i coherent.  

 Expressar amb correcció les actituds i els elements del llenguatge de persuasió.  
CE3.3 En situacions convenientment caracteritzades, de presentació d'aspectes d'una 
organització tipus, a partir de notes, un text escrit o materials visuals —gràfics, diapositives, 
vídeos, altres—, cal:  

 Presentar l'assumpte proposat —activitat, productes o serveis, organigrama, 
promocions, fullets o altres aspectes de l'organització— de manera clara i detallada, a 
través d'una seqüència lògica, i il·lustrar-lo amb exemples i detalls representatius.  

 Utilitzar amb eficàcia i correcció el vocabulari propi de l'àmbit de l'assistència a la 
direcció, utilitzant circumloquis i paràfrasis per suplir-ne les manques.  

 Expressar el discurs amb coherència, relacionant tots els aspectes amb un nombre 
limitat de mecanismes, i amb una pronunciació i entonació clares i naturals.  

 Utilitzar el llenguatge amb flexibilitat per adaptar-lo a les característiques socioculturals 
de l'interlocutor i a les del context comunicatiu donat, variant la formulació del discurs, el 
registre i els elements no verbals de la comunicació.  

 Identificar els errors comesos en el discurs i corregir-los.  
CE3.4 Fer enregistraments de veu intel·ligibles telefònicament o telemàticament per incorporar-
los en presentacions o altres elements de comunicació.  

 
C4: redactar i/o emplenar documents professionals senzills i habituals en les activitats d'assistència a la 
direcció, en una llengua estrangera diferent de l'anglès, de manera precisa i en tot tipus de suport, 
utilitzant el llenguatge tècnic bàsic apropiat, i aplicant-hi criteris de correcció formal, lèxica, ortogràfica i 
sintàctica.  

CE4.1 Planificar i organitzar els textos per a presentacions o informes professionals en 
paràgrafs breus i seqüenciats, si s’escau, en ordre cronològic, i establir l'efecte que poden 
produir en el destinatari.  
CE4.2 Identificar un vocabulari ampli d'ús general en la documentació pròpia de les activitats 
d'assistència a la direcció (correspondència convencional i electrònica, convocatòries i actes de 
reunions, bitllets, reserves, pressupostos, factures o altres).  
CE4.3 Utilitzar amb correcció raonable els elements gramaticals bàsics, els signes de puntuació 
i l'ortografia de les paraules d'ús general i de les especialitzades del seu àmbit professional, així 
com un repertori d'estructures habituals relacionades amb les situacions més predictibles, 
sense generar en cap cas malentesos.  
CE4.4 A partir d'unes instruccions detallades sobre requeriments o sol·licituds professionals per 
escrit, cal:  

 Interpretar les instruccions rebudes de manera exacta.  

 Identificar el tipus de requeriment o sol·licitud —demanda d'informació, ofertes de 
productes/serveis, rectificacions o anul·lacions de comanda, sol·licitud de visita i/o 
reunió, altres—, adaptant les estructures formals convenients.  

 Redactar o emplenar els documents necessaris —convocatòries, actes, saludes, cartes 
comercials, factures, sol·licitud de comandes, altres— d'acord amb la normativa del 
país de la llengua estrangera utilitzada.  

CE4.5 En situacions professionals simulades, degudament caracteritzades, cal:  

 Descriure per escrit les característiques essencials de la informació o requeriment 
proposat.  

 Redactar un conjunt detallat d'instruccions adreçades al destinatari propi de la 
comunicació.  

 Prendre notes d'una conversa o reunió i elaborar un resum breu.  

 Redactar un text breu —carta, fax, nota, correu electrònic— per a un client o per a un 
altre professional sol·licitant o proporcionant una informació detallada sobre un tema 
propi de l'àmbit professional.  



 Resumir les informacions procedents de diverses fonts en un informe breu i senzill 
sobre les incidències en l'organització d'un viatge o esdeveniment.  

 Verificar la correcció gramatical i ortogràfica del text.  
CE4.6 A partir de dades convenientment caracteritzades, d'activitats habituals de l'assistència a 
la direcció —redacció de correspondència habitual, emplenament de documentació generada 
en reunions, documentació en l'organització de viatges i esdeveniments i altres—, cal:  

 Emplenar, amb precisió i fent bon ús gramatical, la documentació adequada al tipus 
d'activitat (correspondència comercial, convocatòries, actes, informes professionals, 
petició de pressupostos, factures, bitllets de viatge, altres).  

 Elaborar correus electrònics i faxos amb les estructures lèxiques i sintàctiques 
apropiades al mitjà de transmissió que es farà servir, amb descripcions clares de la 
informació proposada que cal transmetre.  

 Identificar els errors comesos, anotar-los i esmenar-los.  
CE4.7 Utilitzar la informació procedent de les eines de traducció amb criteris de 
contextualització i coherència.  
 

C5: mantenir converses de l'àmbit social i professional de l'assistència a la direcció en situacions tipus 
no complexes, en una llengua estrangera diferent de l'anglès, amb prou fluïdesa i espontaneïtat, 
comprenent i proporcionant les explicacions oportunes.  

CE5.1 Identificar les referències socioculturals immerses en diferents tipus de contextos tant 
orals com escrits.  
CE5.2 Definir i comparar els trets més significatius que hi ha entre els costums, usos, valors i 
les creences de la comunitat de l'interlocutor on es parla la llengua estrangera i de la seva 
pròpia.  
CE5.3 Identificar les diferents estructures, registres i formalitats de salutacions i comiats, amb 
les pautes de cortesia associades.  
CE5.4 En situacions simulades de recepció, orientació i atenció de visites, clients o altres 
agents, a través de converses un a un, cal:  

 Emprar les estructures i fórmules de cortesia adequades a la llengua i cultura de 
l'interlocutor: salutacions, comiats, oferiments, peticions o altres.  

 Utilitzar amb eficàcia i correcció el vocabulari habitual en les presentacions pròpies, 
identificació de l'interlocutor, i requeriment o oferiment de la informació necessària.  

 Expressar-se amb correcció, de manera detallada i clara en la justificació de retards, 
absències o altres circumstàncies, emprant les expressions lèxiques adequades.  

 Comprendre amb exactitud la informació facilitada i requeriments realitzats per 
l'interlocutor en llengua estàndard, fins i tot si es produeixen amb sorolls simulats.  

 Utilitzar estratègies apropiades per afavorir i confirmar que el missatge es percep 
correctament.  

 Proporcionar les explicacions i els arguments de manera detallada i fiable, adequant-los 
a les preguntes formulades per l'interlocutor.  

CE5.5 En una simulació convenientment caracteritzada de conversa telefònica amb un 
interlocutor estranger, cal:  

 Observar les normes de protocol oportunes per identificar l'interlocutor i identificar-se.  

 Informar o informar-se, utilitzant les normes de protocol i cortesia, i el registre lingüístic, 
adequats al tipus d'interlocutor.  

 Justificar la importància dels aspectes socioculturals en la comunicació entre 
interlocutors de diferents llengües i cultures.  

CE5.6 A partir de converses telefòniques simulades, relacionades amb les activitats 
d'assistència a la direcció —gestió de cites, comunicacions d'informació bàsica referent a 
viatges, reunions, allotjaments o altres esdeveniments professionals—, en què s'utilitzen les 
estructures i les fórmules necessàries i bàsiques, cal:  

 Adaptar el registre oral a la situació i al context proposat.  

 Utilitzar el vocabulari tècnic adequat en la identificació telefònica pròpia i de 
l'interlocutor.  

 Utilitzar les expressions tècniques habituals en les converses per a la concertació, 
anul·lació, ajornament o altres situacions relatives a la gestió de cites.  

 Comprendre i identificar els elements més destacats de la demanda de l'interlocutor.  

 Proporcionar les explicacions i els arguments de manera detallada i fiable en la 
justificació d'absències, acceptació o rebuig d'acords o altres circumstàncies habituals.  



 Utilitzar estratègies per garantir la comprensió del missatge, reformulant acords, 
desacords o compromisos adquirits, o sol·licitant els aclariments necessaris d'aspectes 
ambigus.  

 Utilitzar expressions variades per mantenir l'atenció i l'interès del client.  

 Acomiadar-se segons les convencions socials de la llengua de l'interlocutor.  
CE5.7 En una conversa amb diferents participants o debat simulat, en què es proposa un 
assumpte relacionat amb les activitats de l'assistència a la direcció —gestió de les 
comunicacions en una organització, organització de viatges o esdeveniments o altres—, cal:  

 Adaptar el registre oral, formal o informal, a la situació i al context.  

 Participar activament en les discussions entaulades amb iniciativa.  

 Fer un ús adequat dels torns de paraula.  

 Comprendre amb detall les idees dels interlocutors, formulant les preguntes 
necessàries per garantir-ne la comprensió.  

 Explicar i defensar les seves idees o opinions, establint les hipòtesis o alternatives 
necessàries, i proposant els avantatges i inconvenients de les diferents alternatives.  

 Utilitzar el repertori lingüístic apropiat a les discussions entaulades per expressar acord 
o desacord, persuasió o altres actituds, així com frases típiques per iniciar o acabar la 
seva conversa o torn de paraula.  

CE5.8 En una simulació convenientment caracteritzada, d'organització d'estades de caràcter 
professional en un país de llengua estrangera, cal organitzar aquesta estada tenint en compte:  

 Els costums horaris.  

 Els hàbits professionals.  

 Les normes de protocol que regeixen en aquest país.  

 Presentar-se de forma adequada als usos i costums socials i culturals del país.  

 Informar i informar-se, utilitzant el llenguatge amb correcció i propietat, i observant les 
normes de comportament que requereixi el cas, d'acord amb el protocol professional 
establert al país.  

CE5.9 En simulacions convenientment caracteritzades, de situacions i esdeveniments socials 
lligats al desenvolupament de l'activitat professional —dinars, cocktails, sopars, visites 
turístiques o altres—, cal:  

 Vestir-se i presentar-se de forma adequada als usos i costums socials i culturals del 
país.  

 Conèixer i respectar el protocol i els usos i costums socials dels diferents interlocutors 
que participen en les diferents situacions i esdeveniments proposats.  

 Organitzar les diferents situacions i esdeveniments professionals tenint en compte les 
diferents característiques socioculturals dels participants.  

 Justificar la importància d'utilitzar convenientment les normes de protocol, usos i 
costums socials en les relacionis socioprofessionals.  

 
Continguts  
 
1. Revisió morfològica, sintàctica i fonètica de la llengua estrangera diferent de l'anglès  
 
2. Presa de contacte socioprofessional en una llengua estrangera diferent de l'anglès  

 Valoració del context comunicatiu en les secretaries de direcció.  

 Presentació, salutacions i identificació dels interlocutors.  

 Fórmules internacionals.  

 Vocabulari propi del camp professional de l'àmbit de l'assistència a la direcció. Expressions 
i lèxic d'atenció al públic.  

 Expressions de cortesia i agraïment.  

 Entregues i peticions d'ajuda i instruccions.  

 Felicitacions i desitjos.  
 Informació i propostes. 

 Frases de benvinguda i comiat.  

 Frases de dubte i disculpa. Demanar aclariments.  

 Dies de la setmana. Mesos de l'any.  

 Dates (diferents maneres d'expressar-les).  
 Hores (diferents maneres d'expressar-les). 



 Horaris d'espectacles i expressions relacionades.  

 A l'hotel.  

 Els menjars.  

 Sortides i arribades de mitjans de transport.  
 Expressions de temps. 

 Preus i mesures. 

 Girs comercials.  

 Ofertes comanda. Vocabulari rellevant relatiu a ofertes i comandes. 

 Condicions de venda. Vocabulari rellevant relatiu a les condicions de venda.  

 Terminis de pagament.  

 Reclamacions.  

 Embalatge i transport.  

 Informacions del producte.  

 La presa de notes en converses.  

 Interpretació i síntesi.  

 Recepció i transmissió de missatges.  

 Adequació del llenguatge no verbal.  

 Elaboració de material audiovisual:  

 Promocional.  

 Dossier informatiu.  

 Altres.  

 L'escolta d'enregistraments de veu, vídeo, programes de ràdio i televisió.  

 Problemàtica (sorolls, ritme, pronunciació, entonació).  

 Tècniques per realitzar traduccions i interpretar les converses sintetitzant les idees 
principals.  

 La realització d'enregistraments de veu per incorporar-los a presentacions.  

 Problemàtica (sorolls, ritme, pronunciació, entonació).  
 
3. Organització habitual del treball de secretariat en una llengua estrangera diferent de l'anglès  

 Recepció i atenció de visites en l'empresa.  

 Salutació, presentació i comiat.  
 Intercanvi d'informació presencial en la recepció i atenció de clients interns i externs: 

 Preguntes i respostes. 

 Suggeriments. 

 Consells i recomanacions. 

 Oferiments.  

 Peticions.  

 Converses:  

 Converses informals amb clients.  

 Converses formals amb clients externs i interns (reformulació d'acords, desacords, 
compromisos adquirits, sol·licitud d'aclariments).  

 Concertació, ajornament i anul·lació de cites de forma oral:  

 Adaptació a l'interlocutor.  

 Ús adequat dels torns de paraula.  

 Expressió de disculpes per retards i absències.  

 Intencions i preferències.  

 Formulació de disculpes en situacions delicades.  

 Convencions i pautes de cortesia, emprades en la comunicació telefònica o telemàtica.  

 Recursos, estructures lingüístiques i lèxic bàsic relacionats amb salutacions, comiats, 
tractaments de cortesia, comunicació telefònica, descripció i els seus consegüents aspectes 
fonològics.  

 Normes de protocol i cortesia.  

 Identificació i anàlisi de les normes i hàbits bàsics que regeixen les relacions humanes i 
socioprofessionals pròpies dels països d'on procedeixen els clients i/o els professionals 
amb qui es comunica.  



 Costums, usos, valors, creences de la comunitat de l'interlocutor on es parla la llengua 
estrangera.  

 Convencions i pautes de cortesia a l'hora d'organitzar estades i esdeveniments tenint en 
compte els costums horaris, hàbits professionals i la indumentària.  

 
4. Comunicacions escrites habituals del treball de secretariat en una llengua estrangera diferent 
de l'anglès  

 Tècniques i normes gramaticals:  

 Correcció lèxica, ortogràfica, gramatical o sintàctica, signes de puntuació, aplicació de 
sigles i abreviatures.  

 Estructures habituals.  

 Textos formals i informals.  

 Redacció i interpretació de textos senzills i formalització de documents rutinaris en diferents 
suports  
 Interns —memoràndum, convocatòria, acta, autorització, avisos i anuncis, butlletins i 

revistes, memòria d'activitats, nota interna, sol·licitud, resum de premsa. 

 Externs —anuncis, carta circular, carta comercial, targetes de visita, targetes comercials, 
targetes grans, invitacions, saludes, comunicat de premsa, telegrames. 

 Bàsics de l'empresa privada —informe, certificat, instància, denúncia, recurs.  
 Mercantils —pressupost, comanda, nota de lliurament, albarà, factura proforma, factura 

definitiva, nota d'abonament, contracte de compravenda, rebut, xec, pagaré, lletra de canvi, 
girs, transferències, emplenament de llibres de registre. 

 De l'Administració —informe, certificat, ofici, nota interior, fulls d'iniciatives i reclamacions, la 
carta.  

 Redacció i traducció d'informes socioprofessionals extensos —informe, dossier, acta, memòria, 
resum de premsa.  

 Concertació, ajornament i anul·lació de cites de manera escrita  

 Adaptació a l'interlocutor.  

 Expressió de disculpes per retards i absències.  

 Intencions i preferències.  

 Formulació de disculpes en situacions delicades.  

 Interpretació i emplenament de documents per a les reserves de transport, allotjament i serveis 
de restauració en tot tipus de suport.  

 Presentació d'anotacions de discursos professionals extensos i no complexos.  

 La correspondència electrònica i faxos.  

 Formats de redacció en diferents països.  
 
5. Comunicacions orals habituals en la gestió de viatges, allotjament i serveis de restauració en 
una llengua estrangera diferent de l'anglès  

 Cerca i recopilació d'informació socioprofessional relacionada.  

 Intercanvi d'informació oral o telefònica en la formalització de reserves de transport, allotjament i 
serveis de restauració:  

 Estructuració del discurs.  
 Preguntes. 

 Respostes. 

 Actituds bàsiques.  

 Argumentació en converses en una llengua estrangera diferent de l'anglès de condicions de 
venda o compra, i assoliments d'objectius socioprofessionals.  

 Aplicació d'estratègies de verificació:  

 Sol·licitud d'aclariments o repeticions.  

 Confirmació de significats.  

 Reformulació d'una comunicació.  

 Interpretació de factures d'hotels, transports, restaurants o altres.  

 Recursos, estructures lingüístiques i lèxic bàsic relacionats amb la contractació, intenció i 
preferència i els seus consegüents aspectes fonològics.  

 Convencions i pautes de cortesia, relacions i pautes professionals, emprades en la gestió de 
viatges i reserves.  



 
Orientacions metodològiques  
 
Formació a distància:  
 

Mòdul formatiu 
Nombre d'hores totals del 

mòdul 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Mòdul formatiu - MF0985_2 80 60 

 
Criteris d'accés per als alumnes  
 
Cal demostrar o acreditar un nivell de competència en els àmbits assenyalats a continuació que 
asseguri la formació mínima necessària per cursar el mòdul amb aprofitament:  

• Comunicació en llengua castellana.  
• Comunicació en llengua estrangera diferent de l'anglès. Nivell B1. Usuari independent 

llindar (equivalent a un nivell intermedi) segons el Marc comú europeu de referència.  
• Competència digital.  

 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS D'ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ  
 
Codi: MP0076  
 
Durada: 80 hores  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: administrar i gestionar amb autonomia les comunicacions de la direcció.  

CE1.1 Analitzar els processos de comunicació, formals i informals, en les organitzacions, 
caracteritzant les necessitats habituals d'informació demanada i les respostes més adequades a 
aquestes.  
CE1.2 Integrar amb destresa tècniques de comunicació oral en situacions presencials tipus de 
l'entorn professional, adaptant el missatge a la situació i a l'interlocutor de forma precisa i 
inequívoca i resolent els problemes produïts.  
CE1.3 Aplicar les tècniques d'atenció i resposta de trucades més habituals de l'àmbit 
professional específic, en els processos de comunicació telefònica i telemàtica, i identificar-ne 
les dificultats i el tractament.  
CE1.4 Analitzar els factors generadors de conflictes o contingències, distingint les possibles 
conseqüències, i identificant les estratègies i tècniques per prevenir-los i resoldre’ls.  
CE1.5 Responsabilitzar-se del treball que desenvolupa i del compliment dels objectius.  
CE1.6 Demostrar interès pel coneixement ampli de l'organització i els seus processos.  
CE1.7 Actuar amb rapidesa en situacions problemàtiques i no limitar-se a esperar.  

 
C2: gestionar de forma proactiva activitats d'assistència a la direcció en matèria d'organització.  

CE2.1 Participar en els mètodes i les tècniques de gestió del temps a través de les eines 
idònies en processos d'organització d'agenda.  
CE2.2 Contribuir a aplicar tècniques de negociació en situacions d'organització i contractació de 
reunions, viatges i esdeveniments corporatius cercant solucions de benefici mutu entre les 
parts.  
CE2.3 Determinar i ajudar a emplenar la documentació corresponent als diferents instruments 
de cobrament i pagament convencionals i telemàtics segons la normativa vigent.  
CE2.4 Participar en l’organització de reunions i esdeveniments corporatius aplicant-hi les 
normes de protocol, identificant les seves característiques i recursos necessaris, i complint els 
objectius proposats.  
CE2.5 Col·laborar en l’organització de viatges nacionals i internacionals realitzant, si s’escau, 
les gestions necessàries, complint els objectius i procediments tipus proposats.  
CE2.6 Comunicar-se eficaçment amb les persones adequades a cada moment, respectant els 
canals establerts en l'organització.  
CE2.7 Demostrar flexibilitat per entendre els canvis.  

 



C3: elaborar documentació i presentacions professionals en diferents formats.  
CE3.1 Analitzar les diferents fonts d'informació, internes i externes, en les organitzacions, en 
funció de la seva disponibilitat, facilitat i utilitats d'accés, i el tipus d'informació requerida en els 
documents habituals de l'àmbit professional específic.  
CE3.2 Incorporar les informacions i els objectes obtinguts i registrats a documents valoratius, de 
comunicació o decisió, de manera organitzada, amb correcció i absència d'inexactituds, a través 
de l'aplicació informàtica específica i d'acord amb el disseny i format establerts en l’organització.  
CE3.3 Participar en la realització de presentacions de documents professionals tipus 
(valoratius, de comunicació o decisió), visualment i sonorament enriquits, incorporant-hi 
imatges, gràfics, vídeos, sons o altres objectes convenientment personalitzats, i si s’escau 
animats, a través de les aplicacions informàtiques i recursos multimèdia específics.  
CE3.4 Mantenir la seguretat, confidencialitat i restricció en l'accés a la informació i 
documentació creada i desada electrònicament, respectant els drets d'autor dels continguts.  
CE3.5 Mantenir l'àrea de treball amb el grau apropiat d'ordre i neteja.  
CE3.6 Demostrar creativitat en el desenvolupament del treball que duu a terme.  
CE3.7 Transmetre informació amb claredat, de manera ordenada, estructurada i precisa a les 
persones adequades a cada moment.  

 
C4: comunicar-se en anglès, amb un nivell d'usuari competent, en les activitats d'assistència a la 
direcció.  

CE4.1 Obtenir i interpretar la informació de tot tipus de discursos orals relacionats amb les 
gestions tipus de l'assistència a la direcció en anglès estàndard, emesos de forma presencial o 
a través de qualsevol mitjà o suport de comunicació sense sorolls ni distorsions excessius.  
CE4.2 Interpretar la documentació i informació professional, extensa i complexa, relativa a les 
activitats d'assistència a la direcció en anglès, en els seus diferents suports, a fi d’obtenir 
informacions globals i específiques o generar documents amb traduccions exactes.  
CE4.3 Expressar-se oralment en anglès amb fluïdesa en situacions tipus de l'àmbit professional 
i social d'assistència a la direcció, segons les normes de cortesia adequades, assegurant la 
perfecta transmissió de la informació emesa i, demostrant flexibilitat, eficàcia i espontaneïtat en 
la utilització del llenguatge.  
CE4.4 Redactar i/o emplenar documents o formularis relacionats amb les activitats de 
l'assistència a la direcció en anglès, aplicant-hi criteris de correcció formal, lèxica, ortogràfica i 
sintàctica, i utilitzant la llengua de forma flexible i eficaç.  
CE4.5 Interactuar oralment en anglès, amb un o més interlocutors, de manera fluïda en la 
transmissió de la informació, demostrant flexibilitat i espontaneïtat en la utilització del 
llenguatge.  
CE4.6 Demostrar cert grau d'autonomia en la resolució de contingències relacionades amb la 
seva activitat.  
CE4.7 Adaptar-se a situacions o contextos nous.  

 
C5: comunicar-se en una llengua estrangera diferent de l'anglès, amb un nivell d'usuari independent, en 
les activitats d'assistència a la direcció.  

CE5.1 Comprendre la informació en una llengua estrangera estàndard diferent de l'anglès, 
relacionada amb les gestions tipus de l'assistència a la direcció i transmesa a través de 
converses o discursos, breus o extensos, i sense excessives distorsions o sorolls, ni 
expressions idiomàtiques.  
CE5.2 Interpretar la documentació professional relacionada amb les activitats d'assistència a la 
direcció, en una llengua estrangera diferent de l'anglès, de caràcter senzill, breu o extensa, i 
obtenir les dades i informacions rellevants.  
CE5.3 Expressar-se oralment en una llengua estrangera diferent de l'anglès amb claredat, en 
situacions tipus no complexes de l'àmbit social i professional de l'assistència a la direcció, 
utilitzant amb correcció les normes sociolingüístiques i demostrant naturalitat i correcció en la 
utilització del llenguatge.  
CE5.4 Redactar i/o emplenar documents professionals senzills i habituals en les activitats 
d'assistència a la direcció, en una llengua estrangera diferent de l'anglès, de manera precisa i 
en tot tipus de suport, utilitzant el llenguatge tècnic bàsic apropiat, i aplicant-hi criteris de 
correcció formal, lèxica, ortogràfica i sintàctica.  
CE5.5 Mantenir converses de l'àmbit social i professional de l'assistència a la direcció en 
situacions tipus no complexes, en una llengua estrangera diferent de l'anglès, amb prou fluïdesa 
i espontaneïtat, comprenent i proporcionant les explicacions oportunes.  
CE5.6 Finalitzar el treball en els terminis establerts.  



CE5.7 Emprar temps i esforç a ampliar coneixements i informació complementària.  
CE5.8 Interpretar i executar instruccions de treball.  
 

C6: participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes al 
centre de treball.  

CE6.1 Comportar-se responsablement tant en les relacions humanes com en els treballs que 
cal realitzar.  
CE6.2 Respectar els procediments i les normes del centre de treball.  
CE6.3 Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes i tractar que 
s’adeqüin al ritme de treball de l'empresa.  
CE6.4 Integrar-se en els processos de producció del centre de treball.  
CE6.5 Utilitzar els canals de comunicació establerts.  
CE6.6 Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del 
medi ambient.  
 

 
Continguts  
 
1. Comunicació en l’empresa  

 Comunicació verbal, aplicant-hi tècniques de cortesia, adequant el llenguatge no verbal amb 
respostes, actituds i habilitats socials adequades, tant en situacions formals com informals.  

 Atenció a clients externs i interns de l'organització.  

 Recepció de les visites.  

 Comunicació escrita en tots els formats utilitzats per l'empresa.  

 Recepció i despatx de la correspondència de la direcció.  

 Atenció d'una possible reclamació, tant verbal com escrita.  

 Atenció de trucades telefòniques adequadament identificant l'interlocutor, el missatge i donant 
resposta a aquest, mitjançant filtratge, desviament a una altra persona o solució de la demanda 
d'informació.  

 Resolució de possibles conflictes en l'àmbit de l'organització.  
 
2. Gestió d'agendes, reunions, viatges i esdeveniments  

 Gestió del temps, segons les tasques que cal realitzar, l'horari i els descansos habituals de 
l'empresa.  

 Gestió de l'agenda personal, i si és possible, de la del directiu.  

 Arxivament de la documentació amb la qual es treballa en l'empresa, segons suports i criteris 
establerts.  

 Dur a terme les negociacions per a l'organització de reunions i contractacions d'esdeveniments.  

 Organització de reunions.  

 Organització d'esdeveniments diversos propis d'una organització empresarial.  

 Organització de viatges nacionals i internacionals.  
 
3. Utilització de la informàtica per cercar informació, elaborar documents i presentacions en 
l'empresa  

 Realització de cerques d'informació —Internet, arxius, premsa— i incorporació de forma 
organitzada a través de l'aplicació informàtica adequada.  

 Elaboració de presentacions i documents professionals emprats en l'empresa, incorporant-hi 
imatges, gràfics, vídeos i sons.  

 Manteniment de la seguretat, confidencialitat i restricció d'accés a la documentació creada, 
respectant els drets d'autor dels continguts.  

 
4. Comunicació per mitjà de l'anglès en totes les tasques d'assistència a la direcció  

 Traducció i interpretació de textos en anglès.  

 Comunicació telefònica i telemàtica en llengua anglesa.  

 Recepció de visites en anglès i organització de reunions i esdeveniments en què s'utilitzi la 
llengua anglesa, tenint en compte els hàbits i costums dels assistents.  

 Elaboració d'escrits en llengua anglesa, habituals i emprats en l'empresa.  
 



5. Comunicació per mitjà d'una altra llengua estrangera, diferent de l'anglès, en totes les tasques 
d'assistència a la direcció  

 Traducció i interpretació de textos en la llengua estrangera.  

 Comunicació telefònica i telemàtica en l'altra llengua estrangera.  

 Recepció de visites en una llengua estrangera i organització de reunions i esdeveniments en 
què s'utilitzi aquest idioma, tenint en compte els hàbits i costums dels assistents.  

 Elaboració d'escrits en llengua estrangera, habituals i emprats en l'empresa.  
 
6. Integració i comunicació al centre de treball.  

 Comportament responsable al centre de treball.  

 Respecte dels procediments i normes del centre de treball.  

 Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes.  

 Reconeixement del procés productiu de l'organització.  

 Utilització dels canals de comunicació establerts al centre de treball.  

 Adequació al ritme de treball de l'empresa.  

 Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi ambient.  
 
IV. PRESCRIPCIONS DEL PERSONAL FORMADOR  
 

Mòdul 
formatiu 

Titulació requerida 

Experiència 
professional requerida 
en l'àmbit de la unitat 

de competència 

MF0982_3 
• Llicenciat/ada.  
• Diplomat/ada.  

2 anys 

MF0983_3 
• Llicenciat/ada.  
• Diplomat/ada. 

2 anys 

MF0986_3 
• Llicenciat/ada.  
• Diplomat/ada. 

2 anys 

MF0984_3 

Professorat espanyol: 

• Llicenciat/ada en filologia de la llengua anglesa.  
• Llicenciat/ada en traducció o interpretació de l'àrea 

lingüística.  
• Qualsevol titulació superior amb certificat d'aptitud en 

anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes.  
• Qualsevol titulació universitària superior després 

d’haver cursat un cicle dels estudis conduents a 
l'obtenció de la llicenciatura de l'anglès juntament amb 
els estudis complementaris esmentats en l'apartat 
anterior.  

• Mínim titulació de grau superior i/o algun dels 
diplomes següents o similar: Cambridge Profiency 
Diploma, Diploma Oxford Certificate of English, nivell 
C2.  

Professorat natiu en llengua anglesa:  
• Mínim titulació universitària del seu país d'origen 

reconeguda, i/o capacitació professional equivalent en 
l'activitat relacionada amb el curs.  

2 anys 

MF0985_2 

Professorat espanyol:  
• Llicenciat/ada en filologia de la llengua estrangera 

corresponent.  
• Llicenciat/ada en traducció o interpretació de l'àrea 

lingüística.  
• Qualsevol titulació superior amb certificat d'aptitud en 

els idiomes corresponents de l'Escola Oficial 
d'Idiomes.  

• Qualsevol titulació universitària superior, un cop cursat 
un cicle dels estudis conduents a l'obtenció de la 
llicenciatura de l'idioma corresponent juntament amb 

1 any 



els estudis esmentats i/o algun dels diplomes que així 
ho certifiquin. Nivell C2.  

Professorat natiu en la llengua del mòdul:  
• Mínim titulació universitària del seu país d'origen 

reconeguda, i/o capacitació professional equivalent en 
l'activitat relacionada amb el curs. 

 
V. REQUISITS MÍNIMS D’ESPAIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT  
 

Espai formatiu 
Superfície m

2
  

15 alumnes 
Superfície m

2
  

25 alumnes 
Aula de gestió 45 60 

Aula d'idiomes 45 60 

 

Espai formatiu M1 M2 M3 M4 M5 
Aula de gestió X X X   

Aula d'idiomes    X X 
 

Espai formatiu Equipament 

Aula de gestió 

- Equips audiovisuals.  
- PC instal·lats en xarxa, canó de projecció i Internet.  
- Programari específic de l'especialitat.  
- Pissarres per escriure amb retolador.  
- Rotafolis.  
- Material d'aula.  
- Taula i cadira per a formador.  
- Taules i cadires per a alumnes.  

Aula d'idiomes 

- Equips audiovisuals.  
- 1 projector.  
- Programes informàtics per a l'aprenentatge d'un idioma.  
- Reproductors i enregistradors de so.  
- Diccionaris bilingües. 

 
No s’ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s’hagin de diferenciar necessàriament 
mitjançant tancaments.  
 
Les instal·lacions i els equipaments hauran de complir la normativa industrial i higienicosanitària 
corresponent i respondran a mesures d'accessibilitat universal i seguretat dels participants.  
 
El nombre d'unitats que s'han de disposar dels estris, màquines i eines que s'especifiquen en 
l'equipament dels espais formatius, serà el suficient per a un mínim de 15 alumnes i s’haurà 
d’incrementar, si s’escau, per atendre un nombre superior d’alumnes.  
 
En el cas que la formació s’adreci a persones amb discapacitat, es duran a terme les adaptacions i els 
ajustaments raonables per assegurar-ne la participació en condicions d'igualtat.  


