
ANNEX III 
 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
Denominació: Finançament d'empreses  
 
Codi: ADGN0108  
 
Família professional: Administració i gestió  
 
Àrea professional: Finances i assegurances  
 
Nivell de qualificació professional: 3  
 
Qualificació professional de referència:  
 
ADG157_3 Gestió Financera (RD 295/2004, modificat per RD 107/2008, d'1 de febrer)  
 
Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat:  
 
UC0498_3: Determinar les necessitats financeres de l'empresa.  
UC0499_3: Gestionar la informació i contractació dels recursos financers.  
UC0500_3: Gestionar i controlar la tresoreria i el seu pressupost.  
UC0233_2: Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.  
 
Competència general:  
 
Gestionar i contractar els serveis, productes i actius financers necessaris, obtenint-ne la informació i 
determinant les necessitats financeres de l'organització, i realitzar el control pressupostari de tresoreria 
contribuint al desenvolupament habitual de l'activitat empresarial, respectant els procediments interns i 
normes legals, i tenint en compte les degudes condicions de qualitat, seguretat i protecció del medi 
ambient.  
 
Entorn professional:  
 
Àmbit professional:  
 
Desenvolupa la seva activitat en el departament financer en empreses grans o el departament 
d'administració en pimes, tant públiques com privades, exercint les seves competències sota supervisió 
que, depenent del grau de desenvolupament d’aquestes pot ser el titular o gerent de l'empresa, cap del 
departament financer, cap d'administració, controlador/a o tresorer/a. Podria desenvolupar 
determinades activitats en entitats del sector financer.  
 
Sectors productius:  
 
Tots  
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats:  
 
1127.015.9 Director/a de sucursal d'entitat financera.  
2411.001.1 Tècnic/a superior en comptabilitat i/o finances en general.  
2411.011.4 Interventor/a d'empresa.  
2419.006.0 Analista pressupostari/ària i/o de riscos.  
3311.003.5 Tècnic/a d'operativa interna d'entitats financeres.  
3319.001.1 Tècnic/a de suport en auditoria i/o operacions financeres.  
3319.005.7 Gestor/a de solvència i cobraments.  
 
Durada de la formació associada: 630 hores  
 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives:  



 
MF0498_3: Anàlisi comptable i pressupostari. (120 hores)  

• UF0333: Anàlisi comptable i financer. (50 hores)  
• UF0334: Comptabilitat previsional. (40 hores)  
• UF0335: Aplicacions informàtiques d'anàlisi comptable i pressupostos. (30 hores)  

 
MF0499_3: Productes, serveis i actius financers. (140 hores)  

• UF0336: Anàlisi del sistema financer i procediments de càlcul. (40 hores)  
• UF0337: Anàlisi de productes i serveis de finançament. (50 hores)  
• UF0338: Anàlisi de productes i serveis d'inversió. (50 hores)  

 
MF0500_3: (Transversal) Gestió de tresoreria. (100 hores)  

• UF0339: (Transversal) Anàlisi i gestió dels instruments de cobrament i pagament. (60 hores)  
• UF0340: (Transversal) Gestió i control del pressupost de tresoreria. (40 hores)  

 
MF0233_2: (Transversal) Ofimàtica. (190 hores)  

• UF0319: (Transversal) Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu 
electrònic. (30 hores)  

• UF0320: (Transversal) Aplicacions informàtiques de tractament de textos. (30 hores)  
• UF0321: (Transversal) Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul. (50 hores)  
• UF0322: (Transversal) Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals. (50 hores)  
• UF0323: (Transversal) Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d'informació. (30 

hores)  
 
MP0077: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de finançament d'empreses. (80 hores)  
 
 
II. PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
Unitat de competència 1  
 
Denominació: DETERMINAR LES NECESSITATS FINANCERES DE L'EMPRESA  
 
Nivell: 3  
 
Codi: UC0498_3  
 
Realitzacions professionals i criteris de realització  
 
RP1: realitzar anàlisis econòmiques, financeres i patrimonials dels comptes anuals, utilitzant les 
tècniques d'anàlisi adequades a l'objectiu perseguit, per identificar les necessitats financeres.  

CR1.1 Les anàlisis s'efectuen d'acord amb els procediments establerts a partir del compte de 
pèrdues i guanys, el balanç de situació i el quadre de finançament, obtinguts del sistema 
d'informació comptable propi de l'organització.  
CR1.2 La relació existent entre les inversions en actiu fix i circulant i el finançament a curt i llarg 
termini, propi i aliè, s'analitza amb la finalitat de detectar possibles necessitats o excessos en el 
fons de maniobra.  
CR1.3 Els indicadors econòmics, financers i patrimonials més importants –ràtios de solvència, 
liquiditat, rendibilitat, rotació, competència, palanquejament financer i operatiu, xifra de flux de 
caixa, període mitjà de maduració i punt mort– es calculen utilitzant les diverses tècniques 
establertes per a cadascun –ràtios, diferències, percentatges, índexs o altres–, emprant per a 
això els mitjans convencionals o informàtics apropiats a cada cas.  
CR1.4 Els resultats de les anàlisis es comparen amb els valors estàndard de referència 
prèviament establerts i es detecten les desviacions entre ambdós.  
CR1.5 Les anàlisis es realitzen d'acord amb els estàndards de qualitat establerts dins del 
termini determinat pel superior jeràrquic i/o per les normes de procediment de l'empresa.  

 
RP2: elaborar els informes corresponents a les anàlisis econòmiques, financeres i patrimonials dels 
estats comptables efectuats, segons les directrius rebudes, a fi de facilitar la presa de decisions.  



CR2.1 Les desviacions i/o anomalies detectades, i les seves causes, es recullen amb precisió 
en un informe juntament amb les necessitats financeres identificades, i es proporcionen 
mesures correctores.  
CR2.2 Els informes es confeccionen d'acord amb l'estructura i els continguts establerts en els 
procediments interns i es presenten utilitzant l'aplicació informàtica adequada a cada cas.  
CR2.3 En funció de les ràtios d'endeutament, d'autonomia i de les possibilitats existents, 
s'informa de la conveniència d'acudir al finançament propi.  
CR2.4 El cost d'oportunitat dels fons propis invertits es recull en un informe i es calcula d'acord 
amb un criteri financer sobre la base del cost de cadascun dels recursos financers utilitzats per 
l'empresa.  
CR2.5 La informació es lliura als superiors segons els procediments, les formes i els terminis 
establerts, i tenint en compte les mesures establertes de protecció del medi ambient.  
CR2.6 Les normes de prevenció sobre riscos laborals s'observen en tot moment quant a la 
disposició del lloc de treball, il·luminació i posició davant l'ordinador.  

 
RP3: verificar la informació subministrada per les diferents àrees funcionals de l'empresa, organitzant-la 
d'acord amb els procediments establerts, per elaborar el pressupost mestre de l'exercici, integrant els 
pressupostos operatiu, d'inversions i financer.  

CR3.1 La informació corresponent als diferents pressupostos parcials –vendes, 
aprovisionament, producció, personal, despeses generals, recerca i desenvolupament, o altres– 
necessària per elaborar el pressupost operatiu, d'inversions i financer, es recull de les diferents 
àrees funcionals segons el procediment i els terminis establerts, en suport informàtic i/o 
convencional.  
CR3.2 Es comprova que la informació recollida està completa i en la forma requerida, i si no és 
així, se sol·licita que es corregeixi.  
CR3.3 Es verifiquen els càlculs aritmètics i es comprova que són correctes a través de les 
operacions necessàries, i s’informa dels errors detectats.  
CR3.4 La informació recollida s'organitza i s’integra d'acord amb el format i els criteris establerts 
pel seu superior i/o pel manual de procediment de l'empresa.  
CR3.5 La informació aportada es conserva ordenada i localitzable en el lloc de treball i s’hi 
apliquen les normes de seguretat i higiene en el treball.  
CR3.6 La informació es facilita al seu superior en suport informàtic i/o convencional dins dels 
terminis establerts per aquest i/o pel manual de procediment de l'empresa.  
CR3.7 En el maneig i tractament dels suports de transmissió de la informació, tant tradicionals 
com informàtics, s'hi observen les mesures establertes de protecció del medi ambient.  
CR3.8 Les normes de prevenció sobre riscos laborals s'observen en tot moment quant a la 
disposició del lloc de treball, il·luminació i posició davant l'ordinador.  

 
RP4: realitzar les projeccions temporals dels diversos pressupostos parcials i dels estats financers 
provisionals de l'exercici pressupostat sobre la base del pressupost mestre.  

CR4.1 La projeccions temporals es realitzen segons les instruccions rebudes quant a la seva 
temporalitat –setmanals, quinzenals, mensuals, trimestrals o altres terminis– i la seva amplitud 
–pressupostos parcials, estats financers provisionals i altres–, i seguint els estàndards de 
qualitat establerts.  
CR4.2 Les projeccions es revisen després de cada ajust experimentat pel pressupost mestre 
com a conseqüència del seguiment i control periòdics.  
CR4.3 Les projeccions es realitzen utilitzant eines informàtiques específiques o, si no n’hi ha, el 
full de càlcul.  

 
RP5: determinar les desviacions financeres del pressupost mestre detectades amb diligència i 
promptitud per fer-hi els ajustos corresponents.  

CR5.1 Les ràtios i altres índexs de control establerts s'apliquen d'acord amb les instruccions 
rebudes del responsable superior i es detecten les desviacions pressupostàries.  
CR5.2 Els documents base dissenyats es confeccionen segons els procediments establerts per 
reflectir-hi les incidències del pla pressupostari.  
CR5.3 Els costos i ingressos financers originats per les desviacions pressupostàries detectades 
es quantifiquen correctament utilitzant mitjans convencionals o informàtics.  
CR5.4 Les diferents alternatives existents per corregir les desviacions produïdes es transmeten 
al responsable superior segons el procediment establert i es respecten les normes de gestió 
mediambiental en l'elecció de suports de transmissió (paper, disquets o altres).  



 
Context professional  
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis  
 
Xarxa local. Equips informàtics. Perifèrics. Sistemes operatius, tallafocs, antivirus, navegadors, correu 
electrònic. Dispositius de comunicació, fax, fotocopiadora, calculadora. Programes d'aplicació 
estàndard, amb menció especial del full de càlcul. Programes d'anàlisi comptable. Programes de càlcul 
financer. Llibres comptables, fitxes i formats interns. Arxiu documental i/o informàtic.  
 
Productes o resultat del treball  
 
Informes sobre els indicadors calculats en realitzar l'anàlisi econòmica, financera i patrimonial dels 
comptes anuals: ràtios, diferències, índexs o percentatges. Organització i classificació dels diversos 
pressupostos parcials de les àrees funcionals de l'empresa. Informes sobre les projeccions temporals 
dels pressupostos parcials i dels estats financers provisionals. Informes i formularis del compliment de 
l'execució pressupostària, desviacions, costos i ingressos derivats, i possibles alternatives de correcció. 
Respecte de les normes de qualitat i criteris mediambientals de l'organització.  
 
Informació utilitzada o generada  
 
Manual de procediment intern de l'empresa. Normativa comptable d'aplicació a Espanya. Quadre 
d'instruments d'anàlisi. Quadre d'indicadors per calcular desviacions. Informació pressupostària 
subministrada per les àrees funcionals de l'empresa. Pressupost mestre: pressupost d'inversions, 
pressupost operatiu i pressupost financer. Informació tècnica de consultes a assessors financers i 
fiscals. Directrius dels superiors. Fitxes i formats interns. Normes de prevenció del medi ambient.  
 
Unitat de competència 2  
 
Denominació: GESTIONAR LA INFORMACIÓ I CONTRACTACIÓ DELS RECURSOS FINANCERS  
 
Nivell: 3  
 
Codi: UC0499_3  
 
Realitzacions professionals i criteris de realització  
 
RP1: obtenir la informació referida a les ajudes econòmiques i/o financeres ofertes per les diferents 
administracions públiques i/o privades, analitzant-ne l’adequació a l'organització i utilitzant els mitjans 
informàtics i convencionals d'acord amb les normes establertes, per valorar la conveniència de la seva 
gestió.  

CR1.1 Les fonts de finançament públiques existents, ja siguin subvencions a fons perdut, 
subsidiació d'interessos o finançament especial, entre d’altres, es busquen en els àmbits 
internacional, estatal, autonòmic i local, amb els mitjans informàtics i/o convencionals 
disponibles a l'empresa.  
CR1.2 Les possibles fonts de finançament ofertes per les entitats privades s'identifiquen a 
través dels sistemes d'informació i comunicació –Internet, intranet o altres–, disponibles a 
l'empresa, i se n’obté la informació necessària.  
CR1.3 La informació disponible de les fonts de finançament es delimita en funció de la 
dimensió, forma jurídica i sector productiu de l'empresa.  
CR1.4 Les característiques de les diferents formes de suport a l'empresa s'especifiquen amb 
claredat i precisió.  
CR1.5 Les incompatibilitats entre les possibles subvencions i altres suports financers oferts per 
les diverses administracions o altres entitats s'especifiquen i es quantifiquen.  
CR1.6 Les normes de prevenció sobre riscos laborals s'observen en tot moment quant a la 
disposició del lloc de treball, il·luminació i posició davant l'ordinador.  

 
RP2: elaborar informes sobre les condicions dels productes i serveis financers de diferents entitats 
realitzant els càlculs oportuns, per facilitar l'avaluació del recurs financer que més s'ajusti a les 
necessitats de l'empresa.  



CR2.1 Les necessitats o els excedents financers s'identifiquen quant a imports, terminis, funció 
financera en l'empresa o altres aspectes, a través de les directrius rebudes, i es determinen el 
producte o servei financer més adequats a les característiques identificades.  
CR2.2 La informació sobre els diferents productes d'actiu i passiu, i serveis financers 
necessaris, nacionals o internacionals, es recull amb precisió a través de mitjans telemàtics  
(pàgines financeres d'Internet, intranet o altres), o convencionals (premsa, consultes o altres)  
d'entitats financeres.  
CR2.3 Es detallen els aspectes específics dels productes, serveis i actius financers existents en 
el mercat, i s’escau, es concreten i es calculen:  
- Imports màxims de crèdits o préstecs en funció de la tipologia de l'empresa.  
- Terminis d'amortització per a cada tipus de finançament.  
- Tipus d'interès nominal i TAE.  
- Tipus de préstec i forma de càlcul bancari emprat.  
- Tractaments fiscals (despeses deduïbles, retencions, subjeccions, exempcions).  
- Comissions i despeses.  
- Opcions de periodicitat i/o de carència en l'amortització de préstecs.  
CR2.4 Els càlculs comparatius dels diferents productes o serveis financers es realitzen amb 
precisió aplicant les tècniques de càlcul financer més adequades al tipus de producte o actiu. 
CR2.5 Es comparen els serveis i les contraprestacions de les diferents entitats financeres i se’n 
destaquen les diferències, els avantatges i inconvenients.  
CR2.6 S'elabora l'informe amb els avantatges i desavantatges a partir de la informació 
obtinguda dels diferents tipus de productes financers –préstecs, lísing, rènting, forfetatge, 
confirmació de pagaments, factoring–, i seguint els estàndards de qualitat establerts.  
CR2.7 En el maneig i tractament dels suports de transmissió de la informació, tant tradicionals 
com informàtics, s'hi observen les mesures establertes de protecció del medi ambient.  

 
RP3: gestionar i tramitar la contractació de productes i serveis amb entitats financeres, dins de les 
seves responsabilitats per cobrir les necessitats financeres detectades.  

CR3.1 L'acceptació del producte seleccionat es confirma amb l'entitat financera escollida 
utilitzant el mecanisme formal de contractació establert, convencional o informàtic.  
CR3.2 Els impresos i documents, convencionals i/o informàtics, necessaris per a la contractació 
s'emplenen en tots els termes que exigeix l'entitat financera.  
CR3.3 La documentació necessària i, si s’escau, els informes financers, així com les garanties 
necessàries per a la contractació es remeten dins del termini i en la forma escaient al superior 
jeràrquic, respectant les normes de protecció del medi ambient establertes.  
CR3.4 La legislació mercantil i financera s'aplica amb rigor en tota la documentació de 
contractació i es comprova l'exactitud del seu compliment en la que es rep de les organitzacions 
financeres.  
CR3.5 Es verifica el compliment dels terminis establerts en la tramitació de la contractació 
davant les entitats financeres i s’informa el responsable superior de les incidències produïdes.  
 

RP4: elaborar informes sobre les diverses alternatives d'inversió en actius financers nacionals o 
internacionals, realitzant els càlculs oportuns, a fi de facilitar l'avaluació de l'actiu financer que més 
s'ajusti a les necessitats de l'empresa.  

CR4.1 La informació sobre els diferents actius financers, nacionals o internacionals, es recull a 
través de mitjans telemàtics (pàgines financeres d'Internet, intranet o altres), o convencionals 
(butlletins informatius de gestores, premsa, consultes o altres) d'entitats financeres i agències i 
societats de valors.  
CR4.2 Es detallen les característiques específiques dels diferents actius financers existents en 
el mercat i, si s’escau, es concreten i es calculen:  
- Imports mínims de contractació.  
- Rendibilitat implícita o explícita. Rendibilitats passades.  
- Si s’escau, tipus d'interès nominal i TAE.  
- Liquiditat (periodicitat de cotització).  
- Evolució de la cotització.  
- Si s’escau, termini d'amortització.  
- Comissions i despeses.  
CR4.3 Les principals característiques dels actius financers –rendibilitats passades, cotitzacions 
o valors liquidatius actuals, liquiditat, fluctuacions, altres– es comparen amb la periodicitat 



assenyalada per l'organització, i se’n destaquen les principals diferències, els avantatges i 
inconvenients.  
CR4.4 S'elabora l'informe amb els beneficis i avantatges a partir de la informació obtinguda dels 
diferents tipus d'actius financers –accions, fons d'inversió, obligacions, bons, lletres del tresor, 
derivats–, i es proposa l'opció d'inversió més favorable per a l'organització, seguint els 
estàndards de qualitat establerts.  
CR4.5 En el maneig i tractament dels suports de transmissió de la informació, tant tradicionals 
com informàtics, s'hi observen les mesures establertes de protecció del medi ambient.  
CR4.6 Les normes de prevenció sobre riscos laborals s'observen en tot moment quant a la 
disposició del lloc de treball, il·luminació i posició davant l'ordinador.  

 
Context professional  
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis  
 
Xarxa local. Equips informàtics. Perifèrics. Sistemes operatius, tallafocs, antivirus, navegadors, correu 
electrònic. Dispositius de comunicació, fax, fotocopiadora, calculadora. Programes d'aplicació 
estàndard, amb menció especial del full de càlcul. Programes de càlcul financer. Llibres comptables, 
fitxes i formats interns. Arxiu documental i/o informàtic.  
 
Productes o resultat del treball  
 
Informes sobre finançament aliè: finançament subvencionat i oferta de finançament extern existent en el 
mercat. Informes sobre les possibilitats d'inversió financera. Contractació de productes, serveis i actius 
financers de manera presencial o telemàtica. Presentació d'informes sobre propostes de fonts 
alternatives de finançament i d'inversió. Respecte de les normes de qualitat, prevenció de riscos 
laborals i criteris mediambientals de l'organització.  
 
Informació utilitzada o generada  
 
Informació actualitzada sobre les fonts de finançament subvencionades. Informació actualitzada sobre 
els paràmetres que defineixen els productes i/o serveis financers existents en el mercat. Cotitzacions de 
borsa. Valors liquidatius de fons d'inversió. Cotitzacions de divises. Informació general sobre les 
tendències del mercat financer.  
 
Unitat de competència 3  
 
Denominació: GESTIONAR I CONTROLAR LA TRESORERIA I EL SEU PRESSUPOST  
 
Nivell de qualificació professional: 3  
 
Codi: UC0500_3  
 
Realitzacions professionals i criteris de realització  
 
RP1: determinar i formalitzar els instruments convencionals i telemàtics de cobrament i pagament 
d'acord amb els procediments establerts i/o les indicacions rebudes per liquidar les operacions dins del 
termini.  

CR1.1 Es comprova que tots els pagaments que cal realitzar estan degudament autoritzats pel 
responsable corresponent, i si no és així, se sol·licita autorització.  
CR1.2 Els instruments de cobrament o pagament –xec, pagaré, lletra de canvi, rebut, 
transferència i els seus equivalents telemàtics– se seleccionen en funció del seu cost financer 
per a l'empresa, la seva tramitació o de l'acord prèviament establert amb el creditor.  
CR1.3 Els instruments de cobrament o pagament s'emplenen amb precisió d'acord amb la 
normativa legal, i es lliuren als seus destinataris complint les condicions pactades amb 
cadascun d'ells.  
CR1.4 Els instruments de cobrament s'emplenen d'acord amb les instruccions rebudes, i 
s’utilitzen com a instrument financer de negociació o bé com a realització efectiva en entitats 
financeres.  



CR1.5 Els documents de pagament a l'Administració, convencionals o telemàtics, s'emplenen 
i/o s’autoliquiden de la forma preestablerta per aquesta.  
CR1.6 Els cobraments i pagaments en divisa estrangera es realitzen d'acord amb l'instrument 
seleccionat aplicant-hi correctament els tipus de canvi.  
CR1.7 Les còpies de tots els instruments utilitzats en la gestió de cobrament i pagament 
s'arxiven segons el procediment establert.  
CR1.8 En el maneig, tractament i selecció dels suports d'informació, tant tradicionals com 
informàtics, s'hi observen les mesures establertes de protecció del medi ambient.  

 
RP2: tramitar les operacions relacionades amb la documentació d'ingressos i pagaments, convencional 
o telemàtica, davant entitats financeres, administracions públiques i empreses a fi d'aconseguir una 
gestió eficaç dins del termini i en la forma escaient.  

CR2.1 Els efectes a cobrar es tramiten dins del termini i en la forma escaient segons la 
destinació d’aquests, descompte o gestió de cobrament, davant les entitats financeres o els 
deutors.  
CR2.2 Els instruments de pagament convinguts s'envien als creditors pels mitjans preestablerts, 
convencionals o telemàtics, dins dels terminis acordats.  
CR2.3 Els mitjans telemàtics de banca, administració electrònica i altres que substitueixin la 
presentació física s'utilitzen tenint en compte, en cada cas, les instruccions rebudes.  
CR2.4 La documentació convencional o telemàtica dels cobraments, pagaments o sol·licitud 
d'ajornaments es presenten davant l'Administració pública que correspongui o davant les 
entitats autoritzades, de conformitat amb la legislació mercantil i fiscal vigents.  
CR2.5 Les operacions en metàl·lic es realitzen acreditant la quantificació i la personalitat 
jurídica.  
CR2.6 La documentació dels impagaments notificats per les entitats financeres es tramita per 
procedir a la seva reclamació segons el procediment establert dins del termini que preveu la 
legislació.  
CR2.7 En cas de concurs de creditors, es realitza la llista de deutes a pagar amb els criteris de 
pagament que reflecteix la Llei concursal per presentar-la al jutjat.  
CR2.8 Les normes de prevenció sobre riscos laborals s'observen en tot moment quant a la 
disposició del lloc de treball, il·luminació i posició davant l'ordinador.  

 
RP3: supervisar periòdicament els comptes bancaris segons els procediments i estàndards de qualitat 
establerts per conciliar els moviments i la liquidació de despeses i ingressos financers.  

CR3.1 Totes les operacions que originin moviments en els saldos bancaris s’enregistren en les 
aplicacions informàtiques adequades d'acord amb les normes comptables i el manual de 
procediment establert.  
CR3.2 Els saldos bancaris es concilien periòdicament amb els extractes bancaris.  
CR3.3 Les dates de valoració de les operacions per part de les entitats financeres es verifiquen 
amb el que s’estableix legalment, i es comuniquen les possibles incidències als responsables 
de resoldre-les.  
CR3.4 Es comprova que les comissions carregades per les entitats financeres es corresponen 
amb les pactades amb aquestes.  
CR3.5 Es comproven els càrrecs i/o abonaments d'interessos mitjançant mètodes 
convencionals o aplicacions informàtiques específiques, i es verifica que han estat calculats per 
l'entitat financera d'acord amb les normes de valoració establertes.  
CR3.6 Es comproven periòdicament els saldos dels diversos comptes bancaris per evitar que hi 
hagi descoberts bancaris.  
CR3.7 Les reclamacions a l'entitat financera sobre desviacions o errors en els moviments 
bancaris es notifiquen a aquest tan aviat com es detecten per ajustar-los.  

 
RP4: supervisar els pagaments i ingressos de caixa, tenint en compte la disponibilitat d'efectiu, i segons 
les prioritats establertes per procediments interns o normes legals, a fi de liquidar les operacions de la 
gestió empresarial.  

CR4.1 Inicialment, es comproven els fluxos de tresoreria amb els pressupostos i es verifica que 
es corresponen.  
CR4.2 Es prioritzen les ordres d'execució de pagaments segons els criteris establerts 
prèviament.  



CR4.3 Es justifiquen els cobraments i pagaments en metàl·lic mitjançant l'emplenament de la 
documentació acreditativa dissenyada per l'empresa, i es verifiquen la quantia, la identificació 
de la persona i/o l’entitat a qui representi, la data i el concepte del moviment.  
CR4.4 Se supervisa l'arqueig periòdic de caixa d'acord amb els procediments establerts.  
CR4.5 El llibre de caixa s'emplena a partir de la documentació suport corresponent, seguint els 
estàndards de qualitat establerts.  

 
RP5: controlar les desviacions del pressupost de tresoreria mitjançant uns índexs de referència 
prèviament establerts que possibilitin emprendre finançament o inversió, amb l'objecte d'optimitzar la 
tresoreria.  

CR5.1 Es controla l'execució del pressupost de tresoreria periòdicament i s'identifiquen i es 
quantifiquen les desviacions positives o negatives aparegudes en el termini establert.  
CR5.2 Es calculen correctament les necessitats de tresoreria en el període establert.  
CR5.3 Es calculen el cost o benefici financer produïts per les desviacions mitjançant la 
utilització d'eines de càlcul financer en funció de les diverses possibilitats de finançament i/o 
inversió.  
CR5.4 Es descriuen l'origen, l'import i la incidència de les desviacions en un informe juntament 
amb les possibilitats d'ajust existents en els productes financers, que permeti al responsable 
superior prendre decisions.  
CR5.5 Es controlen i s’analitzen els resultats de les actuacions d'ajust, es comprova si han 
produït el resultat previst, o si no és així, es comuniquen les incidències detectades.  

 
Context professional  
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis  
 
Xarxa local. Equips informàtics. Perifèrics. Sistemes operatius, tallafocs, antivirus, navegadors, correu 
electrònic. Dispositius de comunicació, fax, fotocopiadora, calculadora. Programes d'aplicació 
estàndard, amb menció especial del full de càlcul. Programes de càlcul financer i de pressupostos de 
tresoreria. Llibres comptables, fitxes i formats interns, formularis oficials, arxiu documental i/o informàtic. 
Sistemes de tramitació electrònica.  
 
Productes o resultat del treball  
 
Documents mercantils, bancaris i fiscals de cobrament i pagament emplenats. Formularis electrònics de 
cobrament i pagament emplenats. Efectes comercials gestionats. Conciliació de comptes bancaris. 
Arqueigs de caixa. Control del pressupost de tresoreria. Presentació d'informes sobre les desviacions 
en el pressupost de tresoreria. Respecte de les normes de qualitat i criteris mediambientals de 
l'organització.  
 
Informació utilitzada o generada  
 
Manual de procediment intern de l'empresa. Pressupost mestre. Pressupost de tresoreria. Quadre 
d'indicadors per calcular desviacions. Informació de les cotitzacions del mercat de valors. Informació de 
les cotitzacions de canvi de divises. Informació de diferents institucions i corporacions de gestió i 
inversió financera. Informació sobre condicions de finançament de diferents institucions financeres. 
Consultes a assessories mercantils, fiscals jurídiques i financeres. Directrius dels superiors.  
 
Unitat de competència 4  
 
Denominació: MANEJAR APLICACIONS OFIMÀTIQUES EN LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I LA 
DOCUMENTACIÓ  
 
Nivell de qualificació professional: 3  
 
Codi: UC0233_2  
 
Realitzacions professionals i criteris de realització  
 



RP1: comprovar el funcionament, a nivell d'usuari, de l'equipament informàtic disponible, garantint-ne 
l’operativitat, d'acord amb els procediments i normes establerts, per facilitar una gestió posterior eficient.  

CR1.1 Es comprova el funcionament bàsic de l'equipament informàtic disponible i es reconeix 
que es posa en marxa correctament i que compleix les normes internes i disposicions aplicables 
en vigor pel que fa a la seguretat, la protecció de dades i confidencialitat electrònica.  
CR1.2 Es comproven les connexions de xarxa i accés telefònic en iniciar el sistema operatiu i 
se’n confirma la disponibilitat i l’accés a carpetes compartides o llocs web.  
CR1.3 El funcionament anòmal dels equips i/o aplicacions informàtics detectat es resol com a 
usuari, acudint, si s’escau, als manuals d'ajuda o als responsables tècnics interns o externs, a 
través dels canals i procediments establerts.  
CR1.4 Les aplicacions informàtiques s'actualitzen, si s’escau, instal·lant-hi les utilitats no 
disponibles o posant al dia les versions d'acord amb els procediments interns i disposicions 
aplicables en vigor referents a drets d'autor, emprant si s’escau, el sistema lliure de programari 
no llicenciat.  
CR1.5 Les millores en l'actualització de l'equipament informàtic que ha de contenir la 
documentació es proposen al superior jeràrquic, d'acord amb les fallades o incidents detectats 
en la seva utilització a través dels procediments establerts per l'organització.  
CR1.6 Els manuals d'ús o ajuda convencionals i/o informàtics –en línia, fora de línia– s'utilitzen 
davant dubtes o problemes plantejats en l'ús de l'equipament informàtic, o en l'execució dels 
procediments d'actuació.  
 

RP2: obtenir i organitzar la informació requerida en la xarxa –intranet o Internet– d'acord amb les 
instruccions rebudes i els procediments establerts, per al desenvolupament de les activitats de 
l'organització, utilitzant els mitjans electrònics i manuals d'ajuda disponibles.  

CR2.1 Les fonts d'informació s'identifiquen i es prioritzen en funció de la facilitat d'accés i 
fiabilitat contrastada, en funció de les necessitats definides per l'organització. 
CR2.2 La informació necessària per a l'activitat i disponible en els arxius de l'organització s'obté 
buscant-la amb els criteris precisos, actualitzant-la amb la periodicitat establerta i revisant-ne la 
funcionalitat i integritat.  
CR2.3 La informació requerida d'Internet o altres fonts legals i ètiques s'obté amb agilitat, 
utilitzant diferents eines de cerca de fiabilitat contrastada –cercadors, índexs temàtics, agents 
de cerca o altres.  
CR2.4 Els criteris de cerca en la xarxa s'utilitzen eficaçment per restringir el nombre de resultats 
obtinguts i s’escull la font més fiable.  
CR2.5 Les dades obtingudes es traslladen mitjançant l'ús de les utilitats ofimàtiques 
necessàries, es creen els documents intermedis que en permetin la utilització posterior i 
s’apliquen els sistemes de seguretat establerts.  
CR2.6 Es realitzen les operacions de neteja i homogeneïtzació dels resultats de la cerca i es 
corregeixen els errors detectats –s’eliminen valors sense sentit o registres duplicats, assignant 
o codificant valors per defecte, o altres– segons les instruccions rebudes.  
CR2.7 La informació rebuda o resultant de la neteja i homogeneïtzació de dades s'arxiva i/o 
s’enregistra seguint els procediments interns establerts.  
CR2.8 Les normes de seguretat i privadesa en l'accés i cerca de la informació disponible en la 
xarxa, interna o externa, es respecten amb rigor.  
CR2.9 Els manuals d'ajuda convencionals i/o informàtics –en línia, fora de línia– s'utilitzen 
davant dubtes o problemes plantejats en l'ús de les aplicacions, o en l'execució dels 
procediments d'actuació.  

 
RP3: preparar els documents d'ús freqüent utilitzant aplicacions informàtiques de processament de 
textos i/o d'autoedició, a fi de lliurar la informació requerida dins dels terminis establerts i en la forma 
escaient.  

CR3.1 Els documents requerits en la seva àrea d'actuació –informes, cartes, oficis, saludes, 
certificats, memoràndums, autoritzacions, avisos, circulars, comunicats, notes interiors, 
sol·licituds o altres– es redacten a partir de la informació facilitada de manuscrits, abocament de 
veu o altres suports, amb exactitud i es desen en el format adequat, utilitzant amb destresa les 
eines ofimàtiques.  
CR3.2 Les plantilles de text per als documents d'ús freqüent es creen amb la finalitat 
d'optimitzar i reduir inexactituds, utilitzant les aplicacions ofimàtiques adequades; es respecten, 
si s’escau, les normes d'estil i imatge corporativa, es desen amb el tipus de document, en el lloc 
requerit –terminal de l'usuari, xarxa o altres– i d'acord amb les instruccions de classificació.  



CR3.3 La documentació que disposa d'un format predefinit s'emplena inserint la informació en 
els documents o plantilles base, i se’n manté el format.  
CR3.4 Les inexactituds o els errors de les dades introduïdes en els documents es comproven 
amb l’ajuda de les utilitats o assistents de l'aplicació ofimàtica i, si s’escau, es corregeixen o 
s’esmenen segons correspongui.  
CR3.5 Els procediments i les tècniques mecanogràfiques establertes en la preparació dels 
documents es compleixen amb domini i precisió per tal de mantenir una posició de treball 
d'acord amb les condicions de seguretat i salut degudes.  
CR3.6 Els elements que permeten una millor organització dels documents –encapçalaments, 
peus de pàgina, numeració, índex, bibliografia o altres– s'insereixen amb correcció on escaigui, 
i se citen, si s’escau, les fonts i es respecten els drets d'autor.  
CR3.7 La informació que contenen els documents de treball es reutilitza o s’elimina segons 
escaigui, se’n supervisa el contingut, d'acord amb les instruccions i procediments establerts, i 
es respecten les normes de seguretat i confidencialitat.  
CR3.8 El moviment, la còpia o l’eliminació dels documents de processament de textos i/o 
d'autoedició es realitzen supervisant-ne el contingut i aplicant-hi de forma rigorosa les normes 
de seguretat i confidencialitat de la informació.  
CR3.9 El document final editat es compara amb el document imprès i se’n comprova l’ajust 
precís, així com la inexistència de línies viudes o òrfenes, salts de pàgines o altres aspectes 
que li restin llegibilitat, per potenciar la qualitat i millora dels resultats.  
CR3.10 Els manuals d'ajuda convencionals i/o informàtics –en línia, fora de línia– s'utilitzen 
davant dubtes o problemes plantejats en l'ús de les aplicacions, o en l'execució dels 
procediments d'actuació.  

 
RP4: obtenir les dades, els càlculs, les agregacions, comparacions, els filtratges, les estadístiques i/o 
els gràfics precisos, operant amb les diferents funcions que ofereixen els fulls de càlcul, a fi de generar 
documents fiables i de qualitat.  

CR4.1 Els llibres dels fulls de càlcul es creen a través de les utilitats de l'aplicació ofimàtica, es 
detallen les diferents parts dels fulls, si s’escau, i es desen en el lloc requerit –terminal de 
l'usuari, xarxa o altres–, d'acord amb les instruccions de classificació de l'organització i el tipus 
de document.  
CR4.2 Els fulls de càlcul s'actualitzen, en funció de la seva nova finalitat, quan sigui necessari 
reutilitzar-los, a través de les utilitats disponibles en el full de càlcul.  
CR4.3 Les fórmules i funcions emprades en els fulls de càlcul d'ús freqüent s'utilitzen amb 
precisió; si s’escau, es nien i es comproven els resultats obtinguts a fi que siguin els esperats.  
CR4.4 Les cel·les, els fulls i els llibres que necessitin protecció es tracten aplicant-hi les 
prestacions que ofereix l'aplicació, s’estableixen les contrasenyes i el control d'accés adequats, 
amb la finalitat de determinar la seguretat, la confidencialitat i la protecció necessàries.  
CR4.5 Els gràfics d'ús freqüent s'elaboren de forma exacta, ràpida i clara a través de l'assistent, 
s’estableixen els rangs de dades precises, s’hi apliquen el format i els títols representatius, i es 
determina la ubicació adequada al tipus d'informació requerida.  
CR4.6 La configuració de les pàgines i de l'àrea d'impressió s'estableix a través de les utilitats 
que proporciona l'eina per a la impressió posterior.  
CR4.7 El moviment, la còpia o l’eliminació dels documents de full de càlcul es realitzen 
supervisant-ne el contingut i aplicant-hi de forma rigorosa les normes de seguretat i 
confidencialitat de la informació.  
CR4.8 Els manuals d'ajuda convencionals i/o informàtics –en línia, fora de línia– s'utilitzen 
davant dubtes o problemes plantejats en l'ús de les aplicacions, o en l'execució dels 
procediments d'actuació.  

 
RP5: elaborar presentacions de documentació i informació de manera eficaç, respectar els terminis, 
utilitzar aplicacions informàtiques, d'acord amb les instruccions rebudes, a fi de reflectir la informació 
requerida i la imatge corporativa.  

CR5.1 Les presentacions gràfiques de suport a les exposicions d'un orador, projeccions en 
pantalla, diapositives o transparències, s'elaboren amb habilitat d'acord amb les instruccions 
rebudes, utilitzant, si s’escau, les utilitats i els assistents de l'aplicació informàtica i respectant 
les normes d'estil de l'organització.  
CR5.2 Els procediments establerts per l'organització quant al moviment, còpia o eliminació de 
presentacions realitzades en qualsevol dels suports disponibles s'apliquen amb rapidesa i de 



forma rigorosa, se’n supervisa el contingut i s’hi apliquen les normes de seguretat i 
confidencialitat de la informació.  
CR5.3 Els objectes necessaris en les representacions gràfiques –taules, gràfics, fulls de càlcul, 
fotografies, dibuixos, organigrames, arxius de so i vídeo, altres– s'insereixen en la posició més 
apropiada al tipus o objectiu de la presentació, emprant, si s’escau, els assistents disponibles.  
CR5.4 Els objectes inserits en les presentacions s'animen, si s’escau, amb eficàcia, a través 
dels assistents disponibles de l'aplicació, tenint en compte l'objectiu de la presentació o les 
instruccions donades.  
CR5.5 En les presentacions via Internet o intranet de productes o serveis de l'organització, la 
informació es presenta de forma persuasiva, es cuiden tots els aspectes de format i se 
segueixen les normes internes d'estil, situació i tipus de document per a la web.  
CR5.6 La informació o documentació objecte de la presentació es comproven verificant la 
inexistència d'errors o inexactituds, es desen d'acord amb les instruccions de classificació de 
l'organització, i s’assignen els noms proposats o, si s’escau, aquells que posteriorment permetin 
recuperar-la de manera ràpida.  
CR5.7 La informació o documentació objecte de la presentació comprovada es posen a 
disposició de les persones o entitats a les quals es destinen, es respecten els terminis previstos 
i es fa en la forma escaient.  
CR5.8 Els manuals d'ajuda convencionals i/o informàtics –en línia, fora de línia– s'utilitzen 
davant dubtes o problemes plantejats en l'ús de les aplicacions, o en l'execució dels 
procediments d'actuació.  
CR5.9 Les normes de confidencialitat i seguretat es respecten de forma rigorosa.  

 
RP6: operar amb bases de dades, internes o externes, amb la finalitat d'obtenir i proporcionar la 
informació necessària, i mantenir sempre la integritat, la seguretat i la confidencialitat d'acord amb les 
normes establertes.  

CR6.1 Les dades de les taules que contenen els fulls de càlcul o les bases de dades es 
presenten de forma correcta, amb el format, ordre i distribució en el document més convenients, 
s’empren títols representatius en funció de l'objectiu del document, i si s’escau, es filtren d'acord 
amb les necessitats o instruccions rebudes.  
CR6.2 Les dades de les taules o bases de dades específiques en l'elaboració de documents  
–sobres, etiquetes o altres documents– es combinen en l'ordre establert, a través de les 
diferents aplicacions ofimàtiques necessàries, en funció del tipus de suport utilitzat.  
CR6.3 Els manuals d'ajuda convencionals i/o informàtics –en línia, fora de línia– s'utilitzen 
davant dubtes o problemes plantejats en l'ús de les aplicacions, o en l'execució dels 
procediments d'actuació.  

 
RP7: integrar dades, taules, gràfics i altres objectes en els documents de treball d'acord amb les 
instruccions rebudes a fi de reutilitzar amb eficiència la informació requerida de diferents aplicacions 
informàtiques.  

CR7.1 Les taules, els fulls de càlcul, gràfics, dibuixos, les imatges, hipervincles o altres 
s'insereixen en els documents, en el lloc idoni, i se n’assegura la integritat.  
CR7.2 Els objectes obtinguts del full de càlcul s'insereixen en els documents quan calgui editar-
los amb un processador de textos o programa d'edició.  
CR7.3 Les diapositives i/o presentacions s'envien a través de les utilitats disponibles de 
l'aplicació als documents de treball, per facilitar-ne el seguiment.  
CR7.4 Els textos, les taules, els gràfics i altres objectes s'integren en els correus d'ús freqüent, 
a través de les utilitats disponibles, tenint en compte la imatge corporativa.  
CR7.5 Les plantilles es combinen amb les dades disponibles en arxius del mateix format o 
d’altres a través dels assistents de l'aplicació, per tal de generar els documents individualitzats 
d'acord amb les instruccions rebudes.  
CR7.6 La qualitat dels objectes inserits s'optimitza utilitzant les eines adequades –tractament 
d'imatges, optimització del color o altres.  

 
RP8: fer servir programes de correu electrònic en equips informàtics i/o agendes electròniques, d'acord 
amb els procediments i la normativa establerta, a fi de garantir i optimitzar la circulació i disponibilitat de 
la correspondència.  

CR8.1 Es comproven l'adreça de correu i l'assumpte de les comunicacions rebudes i 
s’identifiquen amb precisió a través de la llibreta d'adreces o altres utilitats disponibles a fi 
d'evitar correus no desitjats.  



CR8.2 Les dades identificatives necessàries de les comunicacions que cal emetre –destinatari, 
assumpte, annexos, justificant de recepció i altres– es verifiquen amb les dades del destinatari 
facilitades pel superior o obtingudes de les bases de dades, llibreta d'adreces o altres, es 
detecten les omissions o els errors, i si s’escau, s’esmenen.  
CR8.3 La correspondència rebuda o emesa per mitjans informàtics o electrònics s'organitza 
classificant-la segons els criteris fixats –organitzacions, dates, altres–, i si s’escau, es generen 
les còpies de seguretat pertinents d'acord amb els procediments interns i es mantenen els 
criteris de sostenibilitat.  
CR8.4 Els contactes introduïts en les llibretes d'adreces informàtiques o electròniques 
s’actualitzen en el moment en què es coneixen, se n’elimina el contingut o s’hi incorporen noves 
informacions o documents que n’optimitzin l’ús.  
CR8.5 La correspondència i/o la documentació annexa es reenvien, si s’escau, amb rapidesa i 
exactitud, s’hi fa constar el destinatari i s’adapta el cos del missatge. 
CR8.6 Els errors o les fallades en les comunicacions informàtiques o electròniques 
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.  
CR8.7 La normativa legal de seguretat i confidencialitat en sistemes de comunicació s'aplica 
amb rigor en la reexpedició, resposta i registre de la correspondència.  
CR8.8 Els manuals d'ajuda convencionals i/o informàtics –en línia, fora de línia– s'utilitzen 
davant dubtes o problemes plantejats en l'ús de les aplicacions, o en l'execució dels 
procediments d'actuació.  
CR8.9 El moviment, la còpia o l’eliminació dels correus electrònics es realitzen supervisant-ne 
el contingut i aplicant-hi de forma rigorosa les normes de seguretat i confidencialitat de la 
informació.  

 
Context professional  
 
Mitjans de producció i/o creació de serveis  
 
Equips ofimàtics –terminals informàtics, portàtils, impressora, escàner, fax, fotocopiadora, càmeres 
digitals, equip de telefonia fixa i mòbil, altres–. Xarxes informàtiques –Internet, intranet–. Correu i 
agenda electrònica. Aplicacions informàtiques generals: processador de text, full de càlcul, programes 
de presentació gràfica, bases de dades, altres. Assistents de les aplicacions informàtiques generals. 
Material d'oficina. Destructores de paper. Impresos –sol·licitud d'informació, requeriments, altres–. 
Transparències.  
 
Productes o resultat del treball  
 
Cerques d'informació en la xarxa –interna o externa– i en el sistema d'arxius de l'organització. 
Informació organitzada i actualitzada correctament per complir terminis de lliurament. Informació 
obtinguda, ordenada, preparada, integrada i transmesa correctament en la forma i el termini escaients. 
Documentació elaborada amb absència d'errors, presentada i estructurada organitzadament. 
Documentació protegida correctament. Presentacions en diferents suports –arxius electrònics, 
transparències, altres–. Importació i exportació en la xarxa. Compliment de les normes internes i 
externes a l'organització de seguretat, confidencialitat. Resolució d'incidències amb manuals d'ajuda. 
Respecte del medi ambient.  
 
Informació utilitzada o generada  
 
Normativa referent a drets d'autor, prevenció de riscos laborals, protecció i conservació del medi 
ambient, seguretat electrònica, administració electrònica. Manuals en suport convencional o informàtic  
–en línia, fora de línia– de: procediment intern, estil, ús d'equips informàtics, màquines d'oficina i 
aplicacions informàtiques. Programes d'ajuda. Informació postal. Informació publicada en la xarxa. 
Publicacions diverses: butlletins oficials, revistes especialitzades, butlletins estadístics, altres. Formats 
de presentació d'informació i elaboració de documents i plantilles.  
 
 
 
 
 



III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  
 
MÒDUL FORMATIU 1  
 
Denominació: ANÀLISI COMPTABLE I PRESSUPOSTARI  
 
Codi: MF0498_3  
 
Nivell de qualificació professional: 3  
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC0498_3 Determinar les necessitats financeres de l'empresa  
 
Durada: 120 hores  
 
UNITAT FORMATIVA 1  
 
Denominació: ANÀLISI COMPTABLE I FINANCER  
 
Codi: UF0333  
 
Durada: 50 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1 i RP2.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: interpretar, diferenciar i valorar correctament, des del punt de vista comptable i financer, la 
informació representada en els estats comptables anuals.  

CE1.1 Definir amb precisió els conceptes d'element patrimonial, masses patrimonials, despeses 
i ingressos, com a representació de la realitat econòmica i financera de l'empresa.  
CE1.2 Diferenciar les classes de masses patrimonials i la diferent implicació 
economicofinancera que representen per a l'empresa.  
CE1.3 Explicar el mètode de comptabilització seguit per registrar els diferents fets econòmics 
esdevinguts durant l'exercici.  
CE1.4 Explicar l'estructura del balanç de situació, el significat dels seus epígrafs i les relacions 
existents entre aquests.  
CE1.5 Explicar l'estructura del compte de pèrdues i guanys i el significat dels resultats 
intermedis que hi apareixen.  
CE1.6 Explicar l'estructura de l'estat de canvis en el patrimoni net i el significat patrimonial que 
en deriva.  
CE1.7 Explicar l'estructura de l'estat de fluxos d'efectiu i el significat dels resultats intermedis 
que hi apareixen.  
CE1.8 Explicar l'estructura de la memòria anual i els seus continguts.  
CE1.9 Diferenciar l'estructura dels comptes anuals normals i dels comptes anuals abreujats.  
CE1.10 Un cop facilitades les dades necessàries i el model de memòria adequat, se sol·licita:  
- Formalitzar una memòria.  
CE1.11 Un cop facilitats els estats comptables corresponents a dos exercicis econòmics 
consecutius, se sol·licita:  
- Comparar els resultats obtinguts en ambdós exercicis econòmics.  
- Determinar l'evolució de la situació economicofinancera de l'empresa.  

 
C2: analitzar la informació comptable mitjançant l'ús de tècniques d'anàlisi econòmica, financera i 
patrimonial i la interpretació de manuals de procediment d'organitzacions tipus.  

CE2.1 Explicar les funcions de l'anàlisi econòmica, financera i patrimonial i la finalitat de 
cadascuna amb precisió.  
CE2.2 Identificar la informació rellevant per a l'anàlisi comptable que contenen els estats 
financers de manera precisa.  



CE2.3 Explicar les relacions d'equilibri necessàries entre les inversions i els recursos financers 
propis i aliens, diferenciant entre el finançament del circulant i de l'immobilitzat, adequadament.  
CE2.4 Definir correctament els conceptes següents i explicar-ne la importància en l'anàlisi 
comptable:  
- Fons de maniobra.  
- Flux de caixa financer i flux de caixa generat.  
- Període mitjà de maduració.  
- Palanquejament operatiu.  
- Punt mort o llindar de rendibilitat.  
- Palanquejament financer.  
CE2.5 Detallar les normes aplicables per assegurar la qualitat en els processos d'anàlisi de la 
informació comptable.  
CE2.6 Un cop facilitats els comptes anuals representatius de l'activitat econòmica d'una 
empresa i un manual de procediment tipus, se sol·licita:  
- Seleccionar la informació rellevant per al tipus d'anàlisi que se sol·licita.  
- Calcular les diferències, els percentatges, índexs i les ràtios rellevants per a l'anàlisi 

econòmica, financera, patrimonial i de tendència.  
- Comparar els resultats obtinguts amb els indicadors de referència proporcionats.  
- Seleccionar els elements de comparació dels resultats de les anàlisis.  
- Interpretar els resultats correctament i, a partir d’aquests, la situació econòmica i financera 

que aquesta transmet, i detallar els diferents elements de l'anàlisi.  
- Elaborar un informe en què es reflecteixin els efectes dels resultats obtinguts i les seves 

conclusions.  
- Identificar els objectius de l'assegurament de la qualitat en relació amb les activitats 

financeres deduïdes del manual de procediment.  
 
Continguts  
 
1. Els estats comptables  

- Balanç de situació.  
· Criteris d'ordenació.  
· Actiu no corrent.  
· Actiu corrent.  
· Patrimoni net. 

· Passiu.  
- Compte de pèrdues i guanys. 

· Operacions continuades i operacions interrompudes.  
· Ingressos i despeses.  
· Resultat d'explotació.  
· Resultat financer.  
· Resultat abans d'impost.  
· Resultat procedent d'operacions continuades.  
· Resultat d'operacions interrompudes.  
· Resultat de l'exercici.  

- Estat de canvis en el patrimoni net.  
· Resultats del compte de pèrdues i guanys.  
· Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net. 

· Total transferències al compte de pèrdues i guanys.  
· Total d'ingressos i despeses reconeguts.  
· Estat total de canvis en el patrimoni net.  
· Saldos finals i saldos ajustats.  

- Estat de fluxos d’efectiu.  
· Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació.  
· Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió.  
· Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament.  
· Efecte de les variacions dels tipus de canvi.  
· Augment / Disminució neta de l’efectiu.  

- La memòria.  
· Models.  



· Contingut.  
· Criteris de formalització.  

 
2. Anàlisi percentual i mitjançant ràtios dels estats comptables  

- Solvència.  
· Liquiditat. 

· Tresoreria.  
· Disponibilitat.  

- Endeutament.  
· Endeutament total.  
· Autonomia.  
· Garantia.  
· Qualitat del deute.  
· Pes dels recursos permanents.  

- El fons de maniobra.  
· Actiu corrent. Els seus components.  
· Passiu corrent. Els seus components.  
· Valors del fons de maniobra i el seu significat.  
· Fons de maniobra aparent i fons de maniobra necessari.  

- Període de maduració.  
· Estoc de matèries primeres.  
· Estoc de productes en curs.  
· Estoc de productes acabats.  
· Termini de cobrament a clients.  

- Flux de caixa.  
· Flux de caixa financer.  
· Flux de caixa econòmic.  
· Relacions, diferències i implicacions dels dos.  

- Palanquejament operatiu i palanquejament financer.  
· Concepte de palanquejament.  
· L'ús del deute.  
· Efectes del palanquejament financer.  

- Llindar de rendibilitat.  
· Càlcul.  

- Rendibilitat financera i rendibilitat econòmica.  
· Relació entre benefici net i capitals propis (ROE).  
· Relació entre benefici abans d'interessos i impostos i actiu total (ROI).  

 
UNITAT FORMATIVA 2  
 
Denominació: COMPTABILITAT PREVISIONAL  
 
Codi: UF0334  
 
Durada: 40 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP3, l’RP4 i amb l’RP5 pel que 
fa a les ràtios i altres índexs de control i els documents base dissenyats.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: confeccionar els estats financers previsionals a partir del pressupost mestre i d'acord amb manuals 
de procediments tipus. 

CE1.1 Interpretar el contingut dels pressupostos de: vendes, aprovisionament, personal, 
despeses generals, producció i inversions adequadament.  
CE1.2 Determinar amb precisió el contingut del compte de resultats previsional i interpretar-ne 
correctament l’evolució al llarg del període pressupostat.  
CE1.3 Determinar amb precisió el contingut de l'estat previsional de tresoreria i interpretar-ne 
adequadament l’evolució al llarg del període pressupostat.  



CE1.4 Indicar amb precisió el contingut del balanç de situació previsional i interpretar-ne 
adequadament l’evolució al llarg del període pressupostat.  
CE1.5 Un cop facilitades les dades que conté el pressupost general d'una empresa i un manual 
de procediment tipus, se sol·licita realitzar les comeses següents:  
- Interpretar les instruccions del manual de procediment d'acord amb la informació aportada 

en el supòsit pràctic.  
- Elaborar el compte de resultats previsional període a període durant l'exercici objecte de 

pressupostació.  
- Elaborar l'estat previsional de tresoreria període a període durant l'exercici objecte de 

pressupostació.  
- Elaborar el balanç de situació previsional període a període durant l'exercici objecte de 

pressupostació.  
CE1.6 Valorar la importància d'elaborar dins del termini i en la forma escaient la documentació 
dels estats previsionals sol·licitats, i la repercussió en la imatge previsional pròpia i de 
l'organització.  
 

C2: analitzar les desviacions produïdes en l'execució del pressupost mestre mitjançant la seva 
comparació amb les ràtios i els índexs de control de referència i detectar-ne les mesures correctores.  

CE2.1 Explicar el concepte de desviació i els diferents tipus.  
CE2.2 Explicar les diferents mesures correctores possibles per restablir l'equilibri pressupostari.  
CE2.3 A partir de les dades que conté el pressupost general d'una empresa i la informació real 
corresponent a l'execució d’aquest, se sol·licita:  
- Calcular les desviacions produïdes en els diferents pressupostos parcials.  
- Explicar l'origen de les desviacions.  
- Determinar la incidència de les desviacions detectades sobre el compte de pèrdues i 

guanys, l'estat de tresoreria i el balanç de situació.  
- Identificar possibles mesures correctores per restablir l'equilibri pressupostari.  
- Realitzar informes dels resultats obtinguts en les formes i terminis establerts.  
- Analitzar les mesures de millora que es poden utilitzar quant al reciclatge, reutilització i 

reducció de residus.  
CE2.4 Valorar la importància per a la imatge professional pròpia i per a l'organització de lliurar 
en la forma escaient i dins els terminis establerts els informes o resultats del treball demanats.  
CE2.5 Detallar les normes aplicables per assegurar la qualitat en els processos d'anàlisi de 
gestió del pressupost i anàlisi de desviacions.  

 
Continguts  
 
1. Anàlisi dels diferents mètodes de pressupostació  

- Pressupostos rígids i pressupostos flexibles. 

· Pressupost fix.  
· Pressupost proporcional a nivells d'activitat.  

- Balanç de situació previsional.  
· Procediment d'elaboració.  

- Compte de resultats previsional.  
· Procediment d'elaboració.  

- Pressupost de tresoreria.  
· Procediment d'elaboració.  

 
2. Anàlisi de desviacions  

- Concepte de desviació i tipologia. 

· Resultat real / Resultat previst.  
- Origen de desviacions.  

· Desviacions per causes internes.  
· Desviacions per causes externes.  
· Desviacions aleatòries.  

- Mesures correctores per restablir l'equilibri pressupostari.  
· Identificació de les causes.  
· Delimitació de responsabilitat.  
· Correcció de variables.  



 
3. Planificació financera  

- Pla d'inversions i finançament a llarg termini.  
· Inversions d'immobilitzat.  
· Inversions de circulant.  
· Finançament i les seves fonts. 

- Balanços de situació previsionals a llarg termini.  
· Procediment d'elaboració.  

- Comptes de resultats previsionals a llarg termini.  
· Procediment d'elaboració.  

- Pressupost de tresoreria a llarg termini.  
· Procediment d'elaboració.  

 
UNITAT FORMATIVA 3  
 
Denominació: APLICACIONS INFORMÀTIQUES D'ANÀLISI COMPTABLE I COMPTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA  
 
Codi: UF0335  
 
Durada: 30 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP5 (quant a la realització 
amb suport informàtic dels costos i ingressos financers originats per les desviacions pressupostàries i 
les diferents alternatives existents).  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: realitzar la gestió de la informació comptable, financera i pressupostària, correctament, així com la 
seva anàlisi precisa, mitjançant la utilització d'aplicacions informàtiques.  

CE1.1 Instal·lar les aplicacions informàtiques seguint les especificacions establertes.  
CE1.2 Descriure de manera correcta les funcions i els procediments de l'aplicació instal·lada.  
CE1.3 Identificar les utilitats de l'aplicació informàtica en relació amb l'anàlisi comptable.  
CE1.4 A partir de les dades economicofinanceres d'una empresa i utilitzant eines informàtiques 
adequades per a les finalitats que es persegueixen, se sol·licita:  
- Calcular les ràtios de solvència, garantia, liquiditat a curt termini.  
- Calcular el fons de maniobra existent i necessari.  
- Calcular la rendibilitat econòmica i financera.  
- Calcular el punt mort o llindar de rendibilitat.  
CE1.5 Identificar els riscos laborals quant a la disposició del lloc de treball, il·luminació i posició 
davant l'ordinador.  

 
C2: realitzar càlculs financers a través de la utilització d'aplicacions informàtiques específiques.  

CE2.1 Instal·lar les aplicacions informàtiques seguint les especificacions establertes.  
CE2.2 Descriure de manera correcta les funcions i els procediments de l'aplicació instal·lada.  
CE2.3 Identificar les utilitats de l'aplicació informàtica en relació amb el càlcul financer.  
CE2.4 A partir de la informació facilitada sobre serveis financers i productes d'actiu i passiu 
financer per a les empreses, i utilitzant mitjans informàtics adequats a la finalitat que es 
persegueix, se sol·licita:  
- Calcular la TAE dels productes financers.  
- Calcular les despeses i comissions meritades en els serveis financers i productes d'actiu i 

passiu.  
- Calcular la quota a pagar en els productes d'actiu.  
- Calcular el VAN i la TIR dels actius financers.  
- Valorar la importància d'informar els superiors en matèria de riscos laborals.  

 
Continguts  
 
1. Aplicacions informàtiques d'anàlisi comptable i càlcul financer  

- Utilització d'una aplicació financerocomptable.  



· El quadre de comptes.  
· Els assentaments.  
· Utilitats.  

- Estats comptables.  
· Preparació i presentació.  

- Aplicacions financeres del full de càlcul.  
· Full de càlcul d’anàlisi percentual.  
· Full de càlcul d’anàlisi amb ràtios.  
· Fulls de càlcul resum.  

 
Orientacions metodològiques  
 
Formació a distància:  
 

Unitat formativa 
Nombre d'hores totals de les 

unitats formatives 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1 -UF0333 50 45 

Unitat formativa 2 -UF0334 40 35 

Unitat formativa 3 -UF0335 30 25 

 
Seqüència:  
 
Les unitats formatives 1 i 2 d'aquest mòdul es poden programar de manera independent i programar a 
continuació d'aquestes la unitat formativa 3.  
 
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: PRODUCTES, SERVEIS I ACTIUS FINANCERS  
 
Codi: MF0499_3  
 
Nivell de qualificació professional: 3  
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC0499_3 Gestionar la informació i contractació dels recursos financers  
 
Durada: 140 hores  
 
UNITAT FORMATIVA 1  
 
Denominació: ANÀLISI DEL SISTEMA FINANCER I PROCEDIMENTS DE CÀLCUL  
 
Codi: UF0336  
 
Durada: 40 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1 i RP2.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  



 
C1: descriure l'estructura del sistema financer, les seves relacions internes i la seva funció en 
l'economia.  

CE1.1 Descriure l'estructura del sistema financer i identificar els diferents tipus d'entitats que el 
componen.  
CE1.2 Explicar la funció del Banc d'Espanya en la regulació del sector financer, i especialment, 
la del servei de reclamacions.  
CE1.3 Explicar les funcions del Banc Central Europeu, accedint a les fonts d'informació 
adequades.  
CE1.4 Precisar la funció del coeficient de caixa i del fons de garantia de dipòsits.  
CE1.5 Especificar l'organització del sector bancari i les relacions interbancàries habituals.  

 
C2: avaluar les formes alternatives de finançament que cobreixin necessitats financeres fent els càlculs 
necessaris per comparar-les.  

CE2.1 Identificar les fonts fonamentals de finançament propi i aliè.  
CE2.2 Determinar amb precisió els conceptes d'interès nominal i interès efectiu o taxa anual 
equivalent –TAE– i la forma de calcular-los.  
CE2.3 Explicar les variables que intervenen en l'amortització de préstecs i precisar la forma de 
calcular-les segons els sistemes d'amortització més utilitzats.  
CE2.4 Explicar les variables que intervenen en les operacions d'arrendament financer o lísing 
(import, tipus d'interès, termini de durada, valor residual).  
CE2.5 Descriure els principals instruments de finançament, ajudes i subvencions en operacions 
de comerç internacional.  
CE2.6 A partir de les dades facilitades sobre l'emissió d'un emprèstit per part d'una societat, se 
sol·licita:  
- Realitzar el quadre d'amortització corresponent.  
CE2.7 Un cop facilitades les dades corresponents a cadascuna de les dues formes de 
finançament per a una empresa (préstec i lísing), se sol·licita:  
- Realitzar el quadre d'amortització del préstec pel mètode francès.  
- Realitzar el quadre d'amortització del lísing.  
- Calcular la TAE de les dues alternatives.  
- Comparar els avantatges i desavantatges d'ambdues alternatives.  
- Realitzar informes dels resultats obtinguts en les formes i terminis establerts.  
CE2.8 Valorar la importància de detectar les necessitats de finançament en les organitzacions 
perquè aquestes funcionin adequadament.  

 
Continguts  
 
1. El sistema financer  

- Introducció i conceptes bàsics.  
· Unitats estalviadores i unitats inversores.  
· Actius financers.  
· Mercats financers.  
· Els intermediaris financers.  

- Elements del sistema financer.  
· Institucions.  
· Mitjans.  
· Mercats.  

- Estructura del sistema financer.  
· El Sistema Europeu de Bancs Centrals. 
· El Banc Central Europeu. 
· El Banc d'Espanya. 

· Els intermediaris financers.  
· La Comissió Nacional del Mercat de Valors.  
· El Fons de Garantia de Dipòsits. 
· Les cooperatives de crèdit. 

· El crèdit oficial.  
- El finançament públic.  

· L'Institut de Crèdit Oficial.  
· Finalitats i funcions. 



· Recursos.  
· Fons de provisió.  

 
2. Tipus d'interès  

- Concepte. 

· Interès nominal.  
· Interès efectiu.  
· Taxa anual equivalent (TAE).  
· Formes de càlcul.  

 
3. Amortització de préstecs  

- Préstecs.  
· Concepte i classes. 

· Sistemes d'amortització.  
· Formes de càlcul.  

 
4. Equivalència de capitals  

- Equivalència de capitals en capitalització simple.  
· Substitució d'un conjunt de capitals per un únic capital.  
· Venciment comú.  
· Venciment mitjà.  

- Equivalència de capitals en capitalització composta.  
· Substitució d'un conjunt de capitals per un únic capital.  
· Venciment comú.  
· Venciment mitjà.  

- Tants o tipus mitjans.  
· Tant mitjà en capitalització simple. 

· Tant mitjà en capitalització composta.  
 
5. Rendes financeres  

- Rendes financeres  
· Concepte i elements. 

· Classificació de les rendes financeres.  
- Rendes postpagables.  

· Valor actual d'una renda postpagable. 

· Valor final d'una renda postpagable.  
- Rendes prepagables.  

· Valor actual d'una renda prepagable. 

· Valor final d'una renda prepagable.  
- Rendes temporals, perpètues i diferides.  

· Concepte. 

· Diferències.  
· Rendes diferides postpagables temporals.  
· Rendes diferides prepagables temporals.  
· Rendes diferides perpètues.  

- Rendes anticipades.  
· Concepte. 

· Anticipades postpagables temporals.  
· Anticipades prepagables temporals.  
· Anticipades perpètues.  

 
UNITAT FORMATIVA 2  
 
Denominació: ANÀLISI DE PRODUCTES I SERVEIS DE FINANÇAMENT  
 
Codi: UF0337  
 
Durada: 50 hores  
 



Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP3 (pel que fa a productes de 
finançament) i l’RP4 (pel que fa a productes de finançament).  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: analitzar les característiques dels productes i serveis de finançament, fent una elecció adequada.  

CE1.1 Explicar les característiques dels serveis financers tipus per a empreses.  
CE1.2 Explicar les característiques dels productes financers de passiu tipus per a empreses.  
CE1.3 Explicar el concepte i la liquidació d'un compte corrent de crèdit.  
CE1.4 Definir i diferenciar les operacions de préstec i pòlissa de crèdit, i conèixer els mètodes 
d'amortització de tots dos.  
CE1.5 Explicar les característiques del descompte comercial i conèixer-ne la forma de 
liquidació.  
CE1.6 Definir i diferenciar avantatges i inconvenients del lísing, rènting i factoring.  
CE1.7 A partir de la informació facilitada sobre determinats serveis financers, se sol·licita:  
- Identificar els subjectes que intervenen en l'operació i les dades rellevants que s’han de fer 

constar sobre aquests.  
- Calcular les despeses i comissions meritades i especificar com s'imputen.  
- Especificar, si s’escau, el tractament fiscal requerit.  
- Descriure els avantatges més rellevants del servei per a l'empresa.  
CE1.8 A partir de la informació facilitada sobre determinats productes financers de passiu per a 
l'empresa, se sol·licita:  
- Definir les garanties personals o reals exigides.  
- Calcular les quotes d'interès i les despeses i comissions meritades.  
- Calcular les quotes d'amortització.  
- Especificar el tractament fiscal dels productes.  
- Identificar les autoritzacions requerides.  
- Realitzar un informe comparatiu dels costos financers de cadascun dels productes de 

finançament proposats.  
 
C2: analitzar els procediments administratius relatius amb els productes i serveis financers per a la 
contractació d’aquests i identificar la documentació requerida i legislació aplicable.  

CE2.1 Descriure la legislació específica que regula els procediments administratius en el sector 
financer.  
CE2.2 Detallar les normes relatives a la publicitat i confidencialitat de les operacions financeres.  
CE2.3 Identificar els documents tipus de comunicació externa que utilitzen les entitats 
financeres amb els seus clients.  
CE2.4 A partir de la informació facilitada sobre serveis o productes financers de passiu per a 
una empresa, se sol·licita:  
- Analitzar els procediments administratius relatius a la contractació i seguiment d’aquests.  
- Descriure els documents tipus.  
- Determinar amb precisió la normativa aplicable en cada cas.  
CE2.5 Interpretar el contingut de la normativa espanyola i europea per assegurar la qualitat en 
els procediments administratius específics.  

 
Continguts  
 
1. Fonts de finançament  

- Finançament propi / Finançament aliè.  
· Ampliació de capital. 

· Constitució de reserves.  
· Aportacions de socis / partícips.  
· Entitats de crèdit.  
· Proveïdors.  
· Organismes públics.  

- Les operacions de crèdit. 
· Concepte. 

· Característiques.  
· Liquidació d'un compte corrent de crèdit.  

- Les operacions de préstec. 



· Concepte.  
· Elements.  
· Sistemes d'amortització.  

- El descompte comercial.  
· Concepte. 

· Negociació.  
· Liquidació.  

- El lísing.  
· El lísing financer.  
· Amortització del lísing.  
· Valor residual.  

- El rènting.  
· Concepte. 

· Diferències i similituds amb el lísing.  
· Amortització del rènting.  

- El factoring.  
· El factoring de gestió de cobrament.  
· El factoring amb recurs.  
· El factoring sense recurs.  

 
UNITAT FORMATIVA 3  
 
Denominació: ANÀLISI DE PRODUCTES I SERVEIS D'INVERSIÓ  
 
Codi: UF0338  
 
Durada: 50 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP3 (pel que fa a productes 
d’inversió) i l’RP4 (pel que fa a productes d’inversió).  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: analitzar les característiques dels productes i serveis d’inversió, fent una elecció adequada.  

CE1.1 Explicar el tipus de garanties requerides en cada producte i servei d'inversió.  
CE1.2 A partir de la informació facilitada sobre serveis o productes financers d’actiu per a una 
empresa, se sol·licita:  
- Analitzar els procediments administratius relatius a la contractació i seguiment d’aquests.  
- Descriure els documents tipus.  
- Determinar amb precisió la normativa aplicable en cada cas.  
CE1.3 Interpretar el contingut de la normativa espanyola i europea per assegurar la qualitat en 
els procediments administratius específics.  
CE1.4 A partir de la informació facilitada sobre determinats productes financers d’actiu per a 
l'empresa, se sol·licita:  
- Calcular els interessos meritats i les despeses i comissions generades.  
- Calcular la TAE.  
- Descriure el tractament fiscal de cada producte: retencions, desgravacions i exempcions.  

- Especificar la forma de determinació i els terminis de liquidació i abonament d'interessos.  
- Realitzar un informe comparatiu de les rendibilitats, avantatges i inconvenients de 

cadascuna de les formes d'estalvi o inversió proposades.  
 
C2: analitzar les característiques dels actius financers i els procediments d'emissió, contractació, 
amortització i/o liquidació d’aquests realitzant els càlculs generats.  

CE2.1 Identificar les normes fonamentals que regulen el funcionament dels mercats financers.  
CE2.2 Descriure l'organització dels mercats d'actius financers i especificar el tipus d'entitats i 
organismes que hi intervenen.  
CE2.3 Explicar la funció dels actius financers com a formes d'inversió i com a fonts de 
finançament.  



CE2.4 Classificar els actius financers utilitzant com a criteris el tipus de renda que generen, la 
classe d'entitat emissora i els terminis d'amortització.  
CE2.5 Descriure i precisar els paràmetres que defineixen l'emissió dels diferents tipus d'actius 
financers i identificar els subjectes que intervenen en cada cas.  
CE2.6 Explicar la funció dels intermediaris en els mercats financers.  
CE2.7 Descriure els procediments administratius en l'emissió, contractació, amortització i/o 
liquidació d'actius financers.  
CE2.8 Definir amb precisió el concepte de dret de subscripció.  
CE2.9 Definir amb precisió el concepte de fons d'inversió i descriure les característiques de les 
seves diferents classes.  
CE2.10 A partir de la informació facilitada sobre diferents actius financers per a les empreses, 
se sol·licita:  
- Interpretar-ne el valor de cotització actual i històrica.  
- Calcular les despeses i comissions meritades.  
- Determinar l'import resultant en operacions de compravenda.  
- Identificar-ne la rendibilitat històrica.  
- Especificar-ne el grau de liquiditat.  
- Descriure’n el tractament fiscal.  
- Realitzar un informe comparatiu dels avantatges i desavantatges d’aquests en relació amb 

la seva adquisició com a mitjà d'inversió, i especialment de les rendibilitats esperades i 
riscos assumits.  

- Descriure els documents tipus per contractar-los.  
- Analitzar els procediments administratius relatius a la seva compravenda.  
- Realitzar informes dels resultats obtinguts en la forma i terminis establerts.  

 
C3: analitzar els procediments d'avaluació financera d'inversions aplicant-hi les tècniques de càlcul 
adequades.  

CE3.1 Descriure les variables fonamentals que defineixen un pla d'inversió.  
CE3.2 Explicar els criteris d'avaluació de la rendibilitat d'inversions més utilitzats –VAN, TIR, 
payback – i precisar la forma de calcular-los.  
CE3.3 A partir de les dades facilitades sobre els plans d'inversió d'una empresa, se sol·licita:  
- Calcular el VAN i la TIR de les inversions previstes.  
- Interpretar els resultats obtinguts i establir l'oportunitat financera de les inversions 

proposades.  
- Realitzar informes dels resultats obtinguts en les formes i terminis establerts.  

 
Continguts  
 
1. Els actius financers com a formes d'inversió  

- Renda fixa i renda variable. 

· Dipòsits a termini.  
· Títols de renda fixa.  
· Rendibilitat dels títols de renda fixa.  
· Concepte de títols de renda variable.  
· Els mercats de títols de renda variable.  
· Accions. Valor d'accions. Dividends. Drets de subscripció.  
· Rendibilitat dels títols de renda variable.  

- Deute públic i deute privat. 

· Valors o fons públics.  
· Característiques dels valors de deute públic.  
· Classificació del deute públic.  
· Lletres del tresor.  
· Pagarés del tresor.  
· Obligacions i bons públics.  
· Obligacions i bons privats.  
· Warrants.  

- Fons d'inversió.  
· Característiques.  
· Finalitat dels fons d'inversió.  



· Valor de liquidació.  
· La societat gestora.  
· L'entitat dipositària. 

· Institucions d'inversió col·lectiva de caràcter financer.  
· Institucions d'inversió col·lectiva de caràcter no financer.  

- Productes de futurs.  
· Concepte. 

· Els FRA (Forward Rate Agreement – Acords de tipus futurs).  
· Les SWAP (permutes financeres).  
· Opcions.  

- Fiscalitat dels actius financers per a les empreses.  
· Renda fixa i renda variable. 
· Deute públic i deute privat. 

· Fons d'inversió.  
· Productes de futurs.  

- Anàlisi d'inversions.  
· VAN.  
· TIR.  
· Payback.  

 
Orientacions metodològiques  
 
Formació a distància:  
 

Unitat formativa 
Nombre d'hores totals de les 

unitats formatives 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1 -UF0336 40 35 

Unitat formativa 2 -UF0337 50 45 

Unitat formativa 3 -UF0338 50 45 

 
Seqüència:  
 
Les unitats formatives d'aquest mòdul es poden programar de manera independent, tot i que primer 
s’ha d'impartir la unitat formativa 1.  
 
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: GESTIÓ DE TRESORERIA  
 
Codi: MF0500_3  
 
Nivell de qualificació professional: 3  
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC0500_3 Gestionar i controlar la tresoreria i el seu pressupost  
 
Durada: 100 hores  



 
UNITAT FORMATIVA 1  
 
Denominació: ANÀLISI I GESTIÓ DELS INSTRUMENTS DE COBRAMENT I PAGAMENT  
 
Codi: UF0339  
 
Durada: 60 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1, RP2 i RP3.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: analitzar la normativa i les principals característiques dels instruments de cobrament i pagament 
convencionals i telemàtics.  

CE1.1 Explicar les característiques i funcions dels instruments de cobrament i pagament, 
convencionals i telemàtics de manera correcta.  
CE1.2 Analitzar correctament les normes que regulen els procediments de cobrament i 
pagament i identificar els mitjans apropiats en cada cas.  
CE1.2 Analitzar els mitjans bàsics de pagament habituals en operacions de comerç 
internacional i identificar-ne les característiques.  

 
C2: determinar la documentació corresponent als diferents instruments de cobrament i pagament 
convencionals i telemàtics, i emplenar-la de manera correcta.  

CE2.1 Identificar els epígrafs dels diversos documents de cobrament i pagament, i explicar-ne 
correctament el contingut i la funció.  
CE2.2 Explicar correctament el contingut dels diferents epígrafs que componen els formularis 
electrònics corresponents als instruments de cobrament i pagament telemàtics.  
CE2.3 Precisar adequadament la funció dels llibres registre relatius a la gestió de tresoreria.  
CE2.4 A partir de les dades facilitades relatives a diferents operacions de tresoreria 
corresponents a un període determinat, se sol·licita:  
- Localitzar els formularis electrònics corresponents als instruments de cobrament i pagament 

telemàtics d'empreses, entitats financeres i administracions públiques a Internet, o en el 
suport corresponent.  

- Emplenar la documentació corresponent a cobraments i pagaments aplicant-hi 
correctament la legislació mercantil i fiscal.  

- Emplenar els formularis per efectuar pagaments a empreses, entitats financeres i 
administracions públiques, o ingressos en comptes bancaris a través de mitjans telemàtics.  

CE2.5 En un supòsit en el qual es proposa una llista de creditors convenientment 
caracteritzada, s’ha de determinar l'ordre de prelació dels crèdits d'acord amb la llei concursal.  
CE2.6 Detallar les normes aplicables per assegurar la qualitat en els processos d'emplenament 
dels diferents instruments de cobrament i pagament.  

 
C3: realitzar els càlculs relatius a les operacions de tresoreria aplicant-hi la legislació mercantil que 
regula els procediments relacionats amb els instruments de cobrament i pagament convencionals i 
telemàtics.  

CE3.1 Explicar correctament les variables que intervenen en la gestió de cobrament i 
descompte d'efectes comercials.  
CE3.2 Descriure i explicar correctament els procediments de liquidació de comptes corrents.  
CE3.3 Explicar correctament els coneixements d'equivalència financera, venciment comú i 
venciment mitjà.  
CE3.4 A partir de les dades facilitades relatives a diferents operacions de tresoreria 
corresponents a un període determinat, se sol·licita:  
- Calcular els descomptes, les comissions i els impostos en la negociació i gestió de 

cobrament d'efectes comercials.  
- Registrar els moviments en els comptes corrents proposats.  
- Liquidar els comptes corrents proposats.  
- Registrar els moviments de caixa.  
- Realitzar les ordres de comptabilització.  



CE3.5 En un supòsit en el qual es proposin modificacions en els terminis de cobraments i 
pagaments corresponents a diferents operacions de compravenda convenientment 
caracteritzades, cal:  
- Realitzar el fraccionament de cobraments i pagaments determinats d'acord amb les 

especificacions que assenyala el supòsit.  
- Calcular el venciment comú i el venciment mitjà de diferents cobraments i pagaments.  

 
Continguts  
 
1. Mitjans de cobrament i pagament  

- El xec.  
· Característiques.  
· Funcions.  

- La lletra de canvi.  
· Característiques.  
· Funcions.  

- El pagaré.  
· Característiques.  
· Funcions.  

- L'efectiu.  
- Targetes de dèbit i crèdit.  

· Funcionament.  
· Límits.  
· Amortització.  

- Mitjans de pagament habituals en operacions de comerç internacional.  
· Crèdit documentari. Classes.  
· Remesa documentària.  
· Ordre de pagament documentària. 

· Remesa simple.  
· Ordre de pagament simple. 

· Transferència internacional.  
· Xec bancari i xec personal.  

 
2. Els llibres registre de tresoreria  

- El llibre de caixa.  
· Estructura i contingut. 

· Finalitat.  
- L'arqueig de caixa. 

· Concepte. 

· Forma de realització.  
- La conciliació bancària.  

· Concepte. 

· Documents necessaris.  
· Forma de realització.  

- Efectes descomptats i efectes en gestió de cobrament.  
· Línia de descompte.  
· Remeses al descompte.  
· Control d'efectes descomptats pendents de venciment.  
· Control d'efectes en gestió de cobrament.  

 
 
UNITAT FORMATIVA 2  
 
Denominació: GESTIÓ I CONTROL DEL PRESSUPOST DE TRESORERIA  
 
Codi: UF0340  
 
Durada: 40 hores  
 



Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP4 i RP5.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: realitzar previsions de tresoreria establint la relació adequada entre els fluxos de cobrament i 
pagament.  

CE1.1 Analitzar les relacions entre el servei de tresoreria i els diferents departaments de 
l'empresa i identificar els fluxos d'informació i documentació generats.  
CE1.2 Analitzar les relacions existents entre el servei de tresoreria de l'empresa i empreses o 
entitats externes, i identificar els fluxos d'informació i documentació generats.  
CE1.3 Explicar i interpretar correctament la informació proporcionada pels indicadors del grau 
de liquiditat utilitzats habitualment.  
CE1.4 A partir de les dades facilitades corresponents a la situació de l'actiu circulant i el passiu 
corrent, i els terminis de venciment dels drets de cobrament i els deutes, en un determinat 
període, se sol·licita:  
- Calcular les ràtios de solvència immediata i de liquiditat a curt termini.  
- Calcular el flux de caixa financer.  
- Fer un diagrama en el qual es recullin els fluxos de cobraments i pagaments previstos.  
- Analitzar la solvència immediata de l'empresa establint, si s’escau, les necessitats de 

finançament a curt termini per fer front als pagaments, o els excessos de tresoreria que cal 
rendibilitzar mitjançant inversions.  

- Realitzar informes dels resultats obtinguts en les formes i terminis establerts.  
 
C2: aplicar programes informàtics específics de gestió de tresoreria per efectuar càlculs i informes.  

CE2.1 Instal·lar les aplicacions seguint les especificacions establertes.  
CE2.2 Descriure correctament les funcions i els procediments de l'aplicació instal·lada.  
CE2.3 Identificar les utilitats de l'aplicació informàtica en relació amb la gestió de tresoreria.  
CE2.4 A partir de les dades facilitades corresponents a operacions de tresoreria i utilitzant eines 
informàtiques adequades per a la finalitat que es persegueix, se sol·licita:  
- Registrar les operacions de tresoreria.  
- Realitzar els càlculs corresponents a les operacions.  
- Establir les desviacions pressupostàries existents.  
- Determinar el cost / benefici produït per les desviacions pressupostàries de tresoreria.  
- Determinar la TAE de les diferents fonts de finançament alternatives.  
- Calcular el VAN i la TIR de les inversions plantejades.  
- Realitzar informes dels resultats obtinguts en les formes i terminis establerts.  
CE2.5 Identificar els riscos laborals quant a la disposició del lloc de treball, il·luminació i posició 
davant l'ordinador.  

 
Continguts  
 
1. El pressupost de tresoreria  

- La gestió de tresoreria o cash manegement.  
· Definició.  
· Principis i conceptes bàsics.  
· Diferència segons sectors i mides.  
· Reforçament de la funció financera.  
· Autoinspecció del cash manegement.  

- El pla de finançament a curt termini.  
· El flux de cobraments.  
· El director/a de crèdits.  
· La gestió de cobraments.  

- El pressupost de pagaments a curt termini.  
· Processos de pagament. Cash pooling.  
· Compres a proveïdors.  
· Terminis de pagament.  
· Pagaments de nòmina i impostos.  
· Pagaments d'inversions. Finançament de pagaments.  
· Mitjans de pagament. 



· Pagaments per caixa. 

· Previsions de pagament. Dies de pagament.  
- Ingressos previstos a curt termini.  

· La posició de liquiditat.  
· Planificar la tresoreria.  
· La inversió d'excedents.  
· El departament de tresoreria com a centre de beneficis (profit center).  

- Anàlisi de desviacions  
· Identificació de les causes.  
· Responsabilització.  

· Mesures correctores.  
 
2. Aplicació de programes de gestió de tresoreria  

- El full de caixa. 

· Contingut.  
· Emplenament.  

- El pressupost de tresoreria.  
· Contingut.  
· Emplenament.  
· Desviacions.  

 
Orientacions metodològiques  
 
Formació a distància:  
 

Unitat formativa 
Nombre d'hores totals de les 

unitats formatives 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1 -UF0339 60 55 

Unitat formativa 2 -UF0340 40 35 

 
Seqüència:  
 
Les unitats formatives d'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: OFIMÀTICA  
 
Codi: MF0233_2  
 
Nivell de qualificació professional: 2  
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC0233_2 Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació  
 
Durada: 190 hores  
 



UNITAT FORMATIVA 1  
 
Denominació: SISTEMA OPERATIU, CERCA DE LA INFORMACIÓ: INTERNET/INTRANET I 
CORREU ELECTRÒNIC  
 
Codi: UF0319  
 
Durada: 30 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP1, RP2, RP8 i RP7 pel que 
fa a la cerca, emmagatzematge i enviament de la informació.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: conèixer el funcionament bàsic dels elements que formen l'equip informàtic disponible en el 
desenvolupament de l'activitat administrativa, amb la finalitat de garantir-ne l’operativitat.  

CE1.1 Identificar el maquinari de l'equip informàtic i assenyalar funcions bàsiques.  
CE1.2 Diferenciar programari i maquinari.  
CE1.3 Definir què és el programari i distingir entre programari de sistema i programari 
d'aplicació.  
CE1.4 Utilitzar les aplicacions fonamentals proporcionades pel sistema operatiu i configurar les 
opcions bàsiques de l'entorn de treball.  
CE1.5 Distingir els perifèrics que formen part de l'ordinador i les seves funcions.  
CE1.6 Realitzar correctament les tasques de connexió/desconnexió i utilitzar els perifèrics d'ús 
freqüent d'una manera correcta.  
CE1.7 Distingir les parts de la interfície del sistema operatiu i la seva utilitat.  
CE1.8 En un cas pràctic, suficientment caracteritzat, del qual es disposa de la documentació 
bàsica, o manuals o arxius d'ajuda corresponents al sistema operatiu i el programari ja instal·lat, 
cal:  
- Posar en marxa l'equipament informàtic disponible.  
- Mitjançant un examen de l'equipament informàtic, cal identificar-ne les funcions, el sistema 

operatiu i les aplicacions ofimàtiques instal·lades.  
- Comprovar el funcionament de les connexions del seu equip de xarxa i accés telefònic en 

iniciar el sistema operatiu.  
- Explicar les operacions bàsiques d'actualització de les aplicacions ofimàtiques necessàries 

utilitzant els assistents, i identificar els fitxers i procediments d'execució.  
- Instal·lar les utilitats no contingudes en les aplicacions ofimàtiques instal·lades per defecte 

en l'equipament informàtic disponible, utilitzant els assistents i les opcions proporcionades.  
- Explicar quines eines o utilitats proporcionen seguretat i confidencialitat de la informació en 

el sistema operatiu i identificar els programes d'antivirus i tallafocs necessaris.  
 
C2: utilitzar les eines de cerca, recuperació i organització de la informació dins del sistema, i en la xarxa 
–intranet o Internet– de manera precisa i eficient.  

CE2.1 Distingir entre un navegador i un cercador de xarxa – Internet i/o intranet–  i detallar-ne 
les utilitats i característiques.  
CE2.2 Identificar els diferents riscos i nivells de seguretat d'un navegador d'Internet i descriure’n 
les característiques.  
CE2.3 Identificar els diferents tipus de cercadors i metacercadors, i comprovar-ne els 
avantatges i inconvenients.  
CE2.4 Explicar les característiques bàsiques de la normativa vigent reguladora dels drets 
d'autor.  
CE2.5 Davant un supòsit pràctic en el qual es proporcionen les pautes per a l'organització de la 
informació i utilitzant les eines de cerca del sistema operatiu, cal:  
- Identificar les utilitats disponibles en el sistema, adequades a cada operació que cal 

realitzar.  
- Crear els diferents arxius o carpetes d'acord amb les indicacions rebudes.  
- Anomenar o reanomenar els arxius o les carpetes segons les indicacions.  
- Crear els accessos directes necessaris a aquelles carpetes o arxius que han de ser d'ús 

habitual segons les indicacions rebudes.  



CE2.6 Davant un supòsit pràctic en què s'enumerin les necessitats d'informació d'una 
organització o departament tipus, cal:  
- Identificar el tipus d'informació requerida en el supòsit pràctic.  
- Identificar i localitzar les fonts d'informació –intranet o Internet– adequades al tipus 

d'informació requerida.  
- Realitzar les cerques aplicant-hi els criteris de restricció adequats.  
- Obtenir i recuperar la informació d'acord amb l'objectiu d’aquesta.  
- Identificar, si és necessari, els drets d'autor de la informació obtinguda.  
- Enregistrar i desar la informació utilitzada en els formats i ubicacions requerits pel tipus i ús 

de la informació.  
- Organitzar les fonts d'informació des d'Internet per a una ràpida localització posterior i la 

seva reutilització en els suports disponibles: llista de preferits, historial i vincles.  
- Aplicar les funcions i utilitats de moviment, còpia o eliminació de la informació que 

garanteixin les normes de seguretat, integritat i confidencialitat de les dades.  
 
C3: utilitzar les funcions de les aplicacions de correu i en processos tipus de recepció, emissió i registre 
d'informació.  

CE3.1 Identificar les prestacions, els procediments i assistents de les aplicacions de correu 
electrònic i d'agendes electròniques, i distingir-ne la utilitat en els processos de recepció, 
emissió i registre d'informació.  
CE3.2 Explicar la importància de respectar les normes de seguretat i protecció de dades en la 
gestió del correu electrònic, i descriure les conseqüències de la infecció del sistema mitjançant 
virus, cucs o altres elements.  
CE3.3 Organitzar i actualitzar la llibreta de contactes de correu i agenda electrònica mitjançant 
les utilitats de l'aplicació a partir de les adreces de correu electrònic usades a l'aula.  
CE3.4 Davant un supòsit pràctic, en què s'inclouran els procediments interns d'emissió recepció 
de correspondència i informació d'una organització, cal:  
- Obrir l'aplicació de correu electrònic.  
- Identificar l’/els emissor/s i el contingut en la recepció de correspondència.  
- Comprovar el lliurament del missatge en la recepció de correspondència.  
- Inserir el/els destinatari/s i el contingut, per assegurar-ne la identificació en l'emissió de 

correspondència.  
- Llegir i/o redactar el missatge d'acord amb la informació que cal transmetre.  
- Adjuntar els arxius requerits d'acord amb el procediment establert per l'aplicació de correu 

electrònic.  
- Distribuir la informació a tots els implicats i, si s’escau, assegurar-se que es rep.  
CE3.5 Davant un supòsit pràctic, en què s'inclouran els procediments interns i les normes de 
registre de correspondència d'una organització tipus, cal:  
- Registrar l'entrada/la sortida de tota la informació i complir les normes de procediment que 

es proposen.  
- Utilitzar les prestacions de les diferents opcions de carpeta que ofereix el correu electrònic.  
- Imprimir i arxivar els missatges de correu, d'acord amb les normes d'economia i d'impacte 

mediambiental facilitades.  
- Guardar la correspondència d'acord amb les instruccions de classificació rebudes.  
- Aplicar les funcions i utilitats de moviment, còpia o eliminació de l'aplicació que garanteixin 

les normes de seguretat, integritat i confidencialitat de les dades.  
- Utilitzar els manuals d'ajuda, disponibles en l'aplicació, en la resolució d'incidències o 

dubtes plantejats.  
 
Continguts  
 
1. Introducció a l'ordinador (maquinari, programari)  

- Maquinari.  
· Tipologia i classificacions.  
· Arquitectura d'un equip informàtic bàsic.  
· Components: unitat central de processament (CPU), memòria central i tipus de 

memòria.  
· Perifèrics: dispositius d'entrada i sortida, dispositius d'emmagatzematge i dispositius 

multimèdia.  



- Programari.  
· Definició i tipus de programari.  
· Sistemes operatius: objectius, composició i operació.  

 
2. Utilització bàsica dels sistemes operatius habituals  

- Sistema operatiu.  
- Interfície.  

· Parts de l'entorn de treball.  
· Desplaçament per l'entorn de treball.  
· Configuració de l'entorn de treball.  

- Carpetes, directoris, operacions amb aquests.  
· Definició.  
· Creació.  
· Acció de reanomenar.  
· Acció d'obrir.  
· Acció de copiar. 

· Acció de moure.  
· Eliminació.  

- Fitxers, operacions amb aquests.  
· Definició.  
· Crear.  
· Acció de reanomenar.  
· Acció d'obrir.  
· Desament.  
· Acció de copiar. 

· Acció de moure.  
· Eliminació.  

- Aplicacions i eines del sistema operatiu.  
- Exploració/navegació pel sistema operatiu.  
- Configuració d'elements del sistema operatiu.  
- Utilització de comptes d'usuari.  
- Creació de còpia de seguretat.  
- Suports per a la realització d'una còpia de seguretat.  
- Realització d'operacions bàsiques en un entorn de xarxa.  

· Accés.  
· Cerca de recursos de xarxa.  
· Operacions amb recursos de xarxa.  

 
3. Introducció a la cerca d'informació a Internet  

- Què és Internet.  
- Aplicacions d'Internet dins de l'empresa.  
- Història d'Internet.  
- Terminologia relacionada.  
- Protocol TCP/IP.  
- Adreçament.  
- Accés a Internet.  

· Proveïdors.  
· Tipus. 

· Programari.  
- Seguretat i ètica a Internet.  

· Ètica.  
· Seguretat. 

· Continguts.  
 
4. Navegació per la World Wide Web  

- Definicions i termes.  
- Navegació.  
- Històric.  



- Manejar imatges.  
- Desament.  
- Cerca.  
- Vincles.  
- Llista de preferits.  
- Impressió.  
- Memòria cau.  
- Galetes.  
- Nivells de seguretat.  

 
5. Utilització i configuració de correu electrònic com a intercanvi d'informació  

- Introducció.  
- Definicions i termes.  
- Funcionament.  
- Gestors de correu electrònic.  

· Finestres.  
· Redacció i enviament d'un missatge. 

· Lectura del correu.  
· Resposta del correu.  
· Organització de missatges.  
· Impressió de correus.  
· Llibreta d'adreces.  
· Filtratge de missatges.  

- Correu web.  
 
6. Transferència de fitxers FTP  

- Introducció.  
- Definicions i termes relacionats.  

 
 
UNITAT FORMATIVA 2  
 
Denominació: APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE TRACTAMENT DE TEXTOS  
 
Codi: UF0320  
 
Durada: 30 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP3 i RP7 pel que fa al 
tractament de text.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: utilitzar les funcions del processador de textos, amb exactitud i destresa, en l'elaboració de 
documents, inserir-hi text amb diferents formats, imatges o altres objectes, de la mateixa aplicació o 
d’altres.  

CE1.1 Identificar les prestacions, els procediments i assistents dels processadors de textos i 
d'autoedició, i descriure’n les característiques i utilitats.  
CE1.2 Utilitzar els assistents i les plantilles que conté l'aplicació, o a partir de documents en 
blanc generar plantilles de documents com ara informes, cartes, oficis, saludes, certificats, 
memoràndums, autoritzacions, avisos, circulars, comunicats, notes interiors, sol·licituds o altres.  
CE1.3 Explicar la importància dels efectes que causen un color i format adequats, a partir de 
diferents documents i els paràmetres o el manual d'estil d'una organització tipus, així com en 
relació amb criteris mediambientals definits.  
CE1.4 Davant un supòsit pràctic degudament determinat, cal elaborar documents emprant les 
possibilitats que ofereix l'eina ofimàtica de processador de textos.  
- Utilitzar l'aplicació i/o, si s’escau, l'entorn que permeti i garanteixi la integració de text, 

taules, gràfics i imatges.  



- Utilitzar les funcions, els procediments i assistents necessaris per elaborar la documentació 
tipus requerida, i si s’escau, els manuals d'ajuda disponibles.  

- Recuperar la informació emmagatzemada i utilitzada amb anterioritat sempre que sigui 
possible, necessari i aconsellable, a fi d'evitar errors de transcripció.  

- Corregir les possibles inexactituds comeses en introduir i manipular les dades amb el 
sistema informàtic, i comprovar el document creat manualment o amb l'ajuda d'alguna 
prestació de l’aplicació com per exemple el corrector ortogràfic, cerca i substitueix, o una 
altra.  

- Aplicar les utilitats de format al text d'acord amb les característiques del document proposat 
en cada cas.  

- Inserir objectes en el text, en el lloc i amb la forma adequats, utilitzant si s’escau els 
assistents o les utilitats disponibles, per aconseguir l'agilitat de lectura.  

- Afegir encapçalaments, peus de pàgina, numeració, salts o altres elements de configuració 
de pàgina en el lloc adequat, i establir les distincions necessàries en primera pàgina, 
seccions o altres parts del document.  

- Incloure en el document els elements necessaris per agilitar la comprensió del contingut i la 
mobilitat pel document (índex, notes al peu de pàgina, títols, bibliografia utilitzada, 
marcadors, hipervincles o altres).  

- Aplicar la resta d'utilitats que presta l'aplicació del processador de textos amb eficàcia i 
oportunitat.  

- Aplicar les funcions i utilitats de moviment, còpia o eliminació de l'aplicació que garanteixin 
les normes de seguretat, integritat i confidencialitat de les dades.  

- Conèixer la importància de la postura corporal davant el teclat (posició dels braços, canells i 
mans), per aconseguir més velocitat en el maneig del teclat i prevenir riscos ergonòmics, 
derivats d'una postura inadequada.  

CE1.5 A partir d’impresos, documents normalitzats i informació, convenientment caracteritzats, i 
tenint en compte els manuals d'estil facilitats, cal:  
- Crear els estils de format adequats i autotextos que s’han d’aplicar a cada part del 

document.  
- Construir les plantilles dels impresos i documents normalitzats i desar-les amb el tipus 

precís.  
- Aplicar les normes de seguretat i integritat de la documentació generada amb les funcions 

de l'aplicació apropiades.  
- Inserir en les plantilles generades o disponibles en l'aplicació la informació i les dades 

facilitades, i combinar-les, si s’escau, amb les fonts d'informació a través dels assistents 
disponibles.  

 
Continguts  
 
1. Conceptes generals i característiques fonamentals del programa de tractament de textos  

- Entrada i sortida del programa.  
- Descripció de la pantalla del tractament de textos (interfície).  
- Finestra de document.  
- Barra d'estat.  
- Ajuda de l'aplicació de tractament de textos.  
- Barra d'eines estàndard.  

 
2. Introducció, desplaçament del cursor, selecció i operacions amb el text del document  

- Generalitats.  
- Mode d’inserir text.  
- Mode de sobreescriure.  
- Esborrar un caràcter.  
- Desplaçament del cursor.  
- Diferents maneres de seleccionar text.  
- Opcions de copiar i enganxar.  
- Ús i particularitats del porta-retalls.  
- Inserció de caràcters especials (símbols, espai de no-separació, etc.).  
- Inserció de data i hora.  
- Desfer i refer els últims canvis.  



 
3. Arxius de l'aplicació de tractament de textos, ubicació, tipus i operacions amb aquests  

- Creació d'un nou document.  
- Obertura d'un document ja existent.  
- Desament dels canvis realitzats en un document.  
- Duplicació un document amb anomena i desa.  
- Tancament d'un document.  
- Compatibilitat dels documents de diferents versions o aplicacions.  
- Menú de finestra. Maneig de diversos documents.  

 
4. Utilització de les diferents possibilitats que ofereix el processador de textos per millorar 
l'aspecte del text  

- Tipus de lletra.  
· Tipus, estil, mida, color, subratllat i efectes de tipus de lletra.  
· Espaiat entre caràcters.  
· Canvi de majúscules a minúscules.  
· Tecles ràpides associades a aquestes operacions.  

- Paràgraf.  
· Alineació de paràgrafs.  
· Utilització de diferents tipus de sagnats des de menú i des del regle.  
· Espaiat de paràgrafs i línies.  
· Tecles ràpides associades a aquestes operacions.  

- Vores i ombrejats. 

· Vores de paràgraf i text.  
· Ombrejat de paràgraf i text.  
· Tecles ràpides associades a aquestes operacions.  

- Numeració i pics. 

· Pics.  
· Llistes numerades.  
· Esquema numerat.  

- Tabulacions.  
· Tipus de tabulacions.  
· Maneig dels tabuladors des del quadre de diàleg de tabuladors.  
· Ús del regle per establir i modificar tabulacions.  

 
5. Configuració de pàgina en funció del tipus de document que cal desenvolupar utilitzant les 
opcions de l'aplicació. Visualització del resultat abans de la impressió  

- Configuració de pàgina.  
· Marges. 

· Orientació de pàgina  
· Mida de paper. 

· Disseny de pàgina.  
· Ús del regle per canviar marges.  

- Visualització del document.  
· Modes de visualitzar un document.  
· Zoom.  
· Vista preliminar.  

- Encapçalaments i peus de pàgina. Creació, eliminació i modificació.  
- Numeració de pàgines. 

· Numeració automàtica de les pàgines d'un determinat document.  
· Eliminació de la numeració.  
· Canviar el format del nombre de pàgines.  

- Vores de pàgina.  
- Inserció de salts de pàgina i de secció.  
- Inserció de columnes periodístiques. 

· Crear columnes amb diferents estils.  
· Aplicar columnes en diferents espais dins del document.  

- Inserció de notes al peu de pàgina i al final.  
 



6. Creació de taules com a mitjà per mostrar el contingut de la informació, en tot el document o 
en part  

- Inserció o creació de taules en un document.  
- Edició dins d'una taula.  
- Moviment dins d'una taula.  
- Selecció de cel·les, files, columnes, taula.  
- Modificant la mida de files i columnes.  
- Modificant els marges de les cel·les.  
- Aplicant format a una taula (vores, ombrejat, autoformat).  
- Canviant l'estructura d'una taula (inserir, eliminar, combinar i dividir cel·les, files i columnes).  
- Altres opcions interessants de taules (alinear verticalment el text d'una cel·la, canviar la 

direcció del text, convertir text en taula i taula en text, ordenar una taula, introduir fórmules, 
fila d'encapçalaments).  

 
7. Correcció de textos amb les eines d'ortografia i gramàtica, utilitzant les diferents possibilitats 
que ofereix l'aplicació  

- Selecció de l'idioma.  
- Correcció mentre s'escriu.  
- Correcció una vegada s'ha escrit, amb menú contextual (botó dret).  
- Correcció gramatical (des de menú eines).  
- Opcions d'ortografia i gramàtica.  
- Ús del diccionari personalitzat.  
- Autocorrecció.  
- Sinònims.  
- Traductor.  

 
8. Impressió de documents creats en diferents formats de paper i suports com ara sobres i 
etiquetes  

- Impressió (opcions en imprimir).  
- Configuració de la impressora.  

 
9. Creació de sobres i etiquetes individuals i sobres, etiquetes i documents model per a creació i 
enviament massiu  

- Creació del document model per a enviament massiu: cartes, sobres, etiquetes o missatges 
de correu electrònic.  

- Selecció de destinataris mitjançant creació o utilització d'arxius de dades.  
- Creació de sobres i etiquetes, opcions de configuració.  
- Combinació de correspondència: sortida a document, impressora o correu electrònic.  

 
10. Inserció d'imatges i autoformes en el text per millorar-ne l'aspecte  

- Des d'un arxiu.  
- Emprant imatges predissenyades.  
- Utilitzant el porta-retalls.  
- Ajust d'imatges amb el text.  
- Millores d'imatges.  
- Autoformes (incorporació i operacions que es realitzen amb l'autoforma en el document).  
- Quadres de text, inserció i modificació.  
- Inserció de WordArt.  

 
11. Creació d'estils que automatitzen tasques de format en paràgrafs amb estil repetitiu i per a la 
creació d'índexs i plantilles  

- Estils estàndard.  
- Assignació, creació, modificació i esborrament d'estils.  

 
12. Utilització de plantilles i assistents que incorpora l'aplicació i creació de plantilles pròpies 
basant-se en aquestes o de nova creació  

- Utilització de plantilles i assistents del menú arxiu nou.  
- Creació, desament i modificació de plantilles de documents.  

 



13. Treball amb documents llargs  

- Creació de taules de continguts i índexs.  
- Referències creuades.  
- Títols numerats.  
- Documents mestres i subdocuments.  

 
14. Fusió de documents procedents d'altres aplicacions del paquet ofimàtic fent servir la 
inserció d'objectes del menú inserció  

- Amb fulls de càlcul.  
- Amb bases de dades.  
- Amb gràfics.  
- Amb presentacions.  

 
15. Utilització de les eines de revisió de documents i treball amb documents compartits  

- Inserció de comentaris.  
- Control de canvis d'un document.  
- Comparació de documents.  
- Protecció de tot o part d'un document.  

 
16. Automatització de tasques repetitives mitjançant enregistrament de macros  

- Enregistrament de macros.  
- Utilització de macros.  

 
UNITAT FORMATIVA 3  
 
Denominació: APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE FULLS DE CÀLCUL  
 
Codi: UF0321  
 
Durada: 50 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP4 i RP7 pel que fa als fulls 
de dades.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: emprar fulls de càlcul amb habilitat utilitzant les funcions habituals en totes aquelles activitats que 
requereixin tabulació i tractament aritmeticològic i/o estadístic de dades i informació, així com la 
presentació en gràfics.  

CE1.1 Identificar les prestacions, els procediments i assistents del full de càlcul, i descriure’n les 
característiques.  
CE1.2 Descriure les característiques de protecció i seguretat en fulls de càlcul.  
CE1.3 En casos pràctics de confecció de documentació administrativa, científica i econòmica, a 
partir de mitjans i aplicacions informàtiques de reconegut valor en l'àmbit empresarial, cal:  
- Crear fulls de càlcul i agrupar-los pel contingut de les seves dades en llibres 

convenientment identificats i localitzats, i amb el format precís a la utilització del document.  
- Aplicar el format precís a les dades i cel·les d'acord amb el tipus d'informació que contenen 

per tal de facilitar-ne posteriorment el tractament.  
- Aplicar fórmules i funcions sobre les cel·les o rangs de cel·les, anomenats o no, d'acord 

amb els resultats cercats, i comprovar-ne el funcionament i el resultat que es preveu.  
- Utilitzar títols representatius, encapçalaments, peus de pàgina i altres aspectes de 

configuració del document en els fulls de càlcul, d'acord amb les necessitats de l'activitat 
que cal desenvolupar o del document que cal presentar.  

- Imprimir fulls de càlcul amb la qualitat, presentació de la informació i còpies requerides.  
- Elaborar plantilles amb el full de càlcul, d'acord amb la informació facilitada.  
- Confeccionar gràfics estàndard i/o dinàmics, a partir de rangs de cel·les del full de càlcul, i 

optar pel tipus que permeti la millor comprensió de la informació i d'acord amb l'activitat que 
cal desenvolupar, a través dels assistents disponibles en l'aplicació.  

- Filtrar dades a partir de la taula elaborada en el full de càlcul.  



- Aplicar els criteris de protecció, seguretat i accés al full de càlcul.  
- Elaborar i ajustar diagrames en documents i utilitzar amb eficàcia totes les prestacions que 

permeti l'aplicació del full de càlcul.  
- Importar i/o exportar dades a les aplicacions de processament de text, bases de dades i 

presentacions.  
- Aplicar les funcions i utilitats de moviment, còpia o eliminació de fitxers que garanteixin les 

normes de seguretat, integritat i confidencialitat de les dades.  
- Utilitzar els manuals o l'ajuda disponible en l'aplicació en la resolució d'incidències o dubtes 

plantejats.  
 
Continguts  
 
1. Conceptes generals i característiques fonamentals de l'aplicació de full de càlcul   

- Instal·lació i inici de l'aplicació.  
- Configuració de l'aplicació.  
- Entrada i sortida del programa.  
- Descripció de la pantalla de l'aplicació de full de càlcul.  
- Ajuda de l'aplicació de full de càlcul.  
- Opcions de visualització (zoom, vistes, immobilització de zones del full de càlcul, etc.).  

 
2. Desplaçament pel full de càlcul  

- Mitjançant teclat.  
- Mitjançant ratolí.  
- Grans desplaçaments.  
- Barres de desplaçament.  

 
3. Introducció de dades en el full de càlcul  

- Tipus de dades:  
· Numèriques.  
· Alfanumèriques.  
· Data/hora.  
· Fórmules.  
· Funcions.  

 
4. Edició i modificació del full de càlcul  

- Selecció del full de càlcul:  
· Rangs. 

· Columnes.  
· Files.  
· Fulls.  

- Modificació de dades:  
· Edició del contingut d'una cel·la.  
· Esborrament del contingut d'una cel·la o rang de cel·les.  
· Ús del corrector ortogràfic.  
· Ús de les utilitats de cerca i substitució.  

- Inserció i eliminació: 

· Cel·les.  
· Files.  
· Columnes.  
· Fulls de càlcul.  

- Còpia o reubicació de:  
· Cel·les o rangs de cel·les.  
· Fulls de càlcul.  

 
5. Emmagatzematge i recuperació d'un llibre  

- Crear un nou llibre.  
- Obrir un llibre ja existent.  
- Desar els canvis realitzats en un llibre.  
- Crear una duplicació d'un llibre.  



- Tancar un llibre.  
 
6. Operacions amb rangs  

- Emplenament ràpid d'un rang.  
- Selecció de diversos rangs. (Rang múltiple, rang tridimensional).  
- Noms de rangs.  

 
7. Modificació de l'aparença d'un full de càlcul  

- Format de cel·la.  
· Nombre.  
· Alineació.  
· Tipus de lletra.  
· Vores.  
· Emplenament.  
· Protecció.  

- Amplària i alçària de les columnes i files.  
- Ocultar i mostrar columnes, files o fulls de càlcul.  
- Format del full de càlcul.  
- Canvi de nom d'un full de càlcul.  
- Formats condicionals.  
- Autoformats o estils predefinits.  

 
8. Fórmules  

- Operadors i prioritat.  
- Escriptura de fórmules.  
- Còpia de fórmules.  
- Referències relatives, absolutes i mixtes.  
- Referències externes i vincles.  
- Resolució d'errors en les fórmules.  

· Tipus d'errors.  
· Eines d'ajuda en la resolució d'errors.  

 
9. Funcions  

- Funcions matemàtiques predefinides en l'aplicació de full de càlcul.  
- Regles per utilitzar les funcions predefinides.  
- Utilització de les funcions més usuals.  
- Ús de l'assistent per a funcions.  

 
10. Inserció de gràfics, per representar la informació que contenen els fulls de càlcul  

- Elements d'un gràfic.  
- Creació d'un gràfic  
- Modificació d'un gràfic.  
- Esborrament d'un gràfic.  

 
11. Inserció d'altres elements dins d'un full de càlcul  

- Imatges.  
- Autoformes.  
- Text artístic.  
- Altres elements.  

 
12. Impressió  

- Zones d'impressió.  
- Especificacions d'impressió.  
- Configuració de pàgina. 

· Marges. 

· Orientació.  
· Encapçalaments i peus i numeració de pàgina.  

- Vista preliminar.  
· Formes d'impressió. 



· Configuració d'impressora.  
 
13. Treball amb dades  

- Validacions de dades.  
- Esquemes.  
- Creació de taules o llistes de dades.  
- Ordenació de llista de dades, per un o diversos camps.  
- Ús de filtres.  
- Subtotals.  

 
14. Utilització de les eines de revisió i treball amb llibres compartits  

- Inserció de comentaris.  
- Control de canvis del full de càlcul.  
- Protecció d'un full de càlcul.  
- Protecció d'un llibre.  
- Llibres compartits.  

 
15. Importació des d'altres aplicacions del paquet ofimàtic  

- Amb bases de dades.  
- Amb presentacions.  
- Amb documents de text.  

 
16. Plantilles i macros  

- Creació i ús de plantilles.  
- Enregistrament de macros.  
- Utilització de macros.  

 
 
UNITAT FORMATIVA 4  
 
Denominació: APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE BASES DE DADES RELACIONALS  
 
Codi: UF0322  
 
Durada: 50 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP6 i RP7 pel que fa a les 
bases de dades relacionals.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: utilitzar les funcions de les aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals que permetin 
presentar i extreure la informació.  

CE1.1 Descriure les prestacions, els procediments i assistents dels programes que manegen 
bases de dades relacionals, i referir les característiques i utilitats relacionades amb l'ordenació i 
presentació de taules, i la importació i l’exportació de dades.  
CE1.2 Identificar i explicar les diferents opcions existents en una base de dades relacional per 
crear, dissenyar, visualitzar i modificar les taules.  
CE1.3 Descriure els conceptes de camp i de registre, així com la seva funcionalitat en les taules 
de les bases de dades relacionals.  
CE1.4 Diferenciar els diferents tipus de dades que poden ser allotjades en una taula d'una base 
de dades relacional, així com les diferents opcions tant generals com de cerca.  
CE1.5 Diferenciar les característiques que presenta el tipus de relació d'una taula, en una 
relació d’un a un, d’un a diversos o de diversos a diversos.  
CE1.6 Dissenyar consultes utilitzant els diferents mètodes existents de l'aplicació.  
CE1.7 Conèixer els diferents tipus de consultes, la seva creació i el seu ús.  
CE1.8 Executar consultes, tenint en compte les conseqüències que poden comportar, com ara 
pèrdua de dades, etc.  
CE1.9 Identificar la utilitat dels formularis, en l'àmbit empresarial, a través de les funcions 
d'introducció i modificació de dades i imatges.  



CE1.10 Crear formularis utilitzant els diferents mètodes existents de l'aplicació.  
CE1.11 Diferenciar els diferents tipus de formats en els formularis en funció del seu ús.  
CE1.12 Utilitzar les eines i els elements de disseny de formularis per crear estils personalitzats.  
CE1.13 Descriure la importància del maneig adequat de l'opció d'informes, com una 
funcionalitat de la base de dades relacional per presentar dades, per l'àmplia gamma de 
possibilitats d'adaptació a les necessitats de l'usuari o de l'entitat.  
CE1.14 Crear informes utilitzant els diferents mètodes existents de l'aplicació.  
CE1.15 Dissenyar els informes, segons l'ordenació i l'agrupament de dades, així com la 
distribució.  
CE1.16 Utilitzar les eines i els elements de disseny d'informes per crear estils personalitzats.  
CE1.17 Distingir i diferenciar la utilitat dels altres objectes d'una base de dades relacional.  
CE1.18 A partir d'un cas pràctic ben diferenciat per crear un projecte de base de dades 
relacional, cal:  
- Crear les taules ajustant-ne les característiques a les dades que han de contenir i a l'ús final 

de la base de dades referencial.  
- Crear les relacions existents entre les diferents taules, tenint en compte: tipus de relacions 

i/o integritat referencial.  
- Realitzar el disseny i la creació dels formularis necessaris per facilitar l'ús de la base de 

dades relacional.  
- Realitzar el disseny i la creació de les consultes necessàries per aconseguir l'objectiu 

marcat per a la base de dades relacional.  
- Realitzar el disseny i la creació dels informes necessaris per facilitar la presentació de les 

dades segons els objectius marcats.  
CE1.19 En casos pràctics de confecció de documentació administrativa, a partir de mitjans i 
aplicacions informàtiques de reconegut valor en l'àmbit empresarial, cal:  
- Ordenar dades a partir de la taula elaborada en el full de càlcul.  
- Filtrar dades a partir de la taula elaborada en el full de càlcul.  
- Utilitzar els manuals d'ajuda disponibles en l'aplicació en la resolució d'incidències o dubtes 

plantejats.  
CE1.20 A partir de documents normalitzats i informació, convenientment caracteritzats, i tenint 
en compte els manuals d'estil facilitats, cal:  
- Combinar documents normalitzats amb les taules de dades o bases de dades 

proporcionades.  
- Combinar sobres o etiquetes amb les taules o bases de dades proposades i en l'ordre 

establert.  
- Utilitzar els manuals d'ajuda disponibles en l'aplicació en la resolució d'incidències o dubtes 

plantejats.  
 
Continguts  
 
1. Introducció i conceptes generals de l'aplicació de base de dades  

- Què és una base de dades.  
- Entrada i sortida de l'aplicació de base de dades.  
- La finestra de l'aplicació de base de dades.  
- Elements bàsics de la base de dades.  

· Taules.  
· Vistes o consultes.  
· Formularis.  
· Informes o reports.  

- Diferents maneres de crear una base de dades.  
- Obrir una base de dades.  
- Desar una base de dades.  
- Tancar una base de dades.  
- Còpia de seguretat de la base de dades.  
- Eines de recuperació i manteniment de la base de dades.  

 
2. Creació i inserció de dades en taules  

- Concepte de registres i camps.  
- Diferents maneres de crear taules.  



· Elements d'una taula.  
· Propietats dels camps.  

- Introducció de dades en la taula.  
- Moviments pels camps i registres d'una taula.  
- Eliminació de registres d'una taula.  
- Modificació de registres d'una taula.  
- Còpia i moviment de dades.  
- Cerca i substitució de dades.  
- Creació de filtres.  
- Ordenació alfabètica de camps.  
- Formats d'una taula.  
- Creació d'índexs en camps.  

 
3. Realització de canvis en l'estructura de taules i creació de relacions  

- Modificació del disseny d'una taula.  
- Canvi del nom d'una taula.  
- Eliminació d'una taula.  
- Còpia d'una taula.  
- Exportació d’una taula a una altra base de dades.  
- Importació de taules d'una altra base de dades.  
- Creació de relacions entre taules.  

· Concepte del camp clau principal. 

· Tipus de relacions entre taules.  
 
4. Creació, modificació i eliminació de consultes o vistes  

- Creació d'una consulta.  
- Tipus de consulta.  

· Selecció de registres de taules.  
· Modificació de registres, estructura de la taula o base de dades.  

- Desament d'una consulta.  
- Execució d'una consulta.  
- Impressió de resultats de la consulta.  
- Obertura d'una consulta.  
- Modificació dels criteris de consulta.  
- Eliminació d'una consulta.  

 
5. Creació de formularis per introduir i mostrar registres de les taules o resultats de consultes  

- Creació de formularis senzills de taules i consultes.  
- Personalització de formularis utilitzant diferents elements de disseny.  
- Creació de subformularis.  
- Emmagatzematge de formularis.  
- Modificació de formularis  
- Eliminació de formularis.  
- Impressió de formularis.  
- Inserció d'imatges i gràfics en formularis.  

 
6. Creació d'informes o reports per a la impressió de registres de les taules o resultats de 
consultes  

- Creació d'informes senzills de taules o consultes.  
- Personalització d'informes utilitzant diferents elements de disseny.  
- Creació de subinformes.  
- Emmagatzematge d'informes.  
- Modificació d'informes.  
- Eliminació d'informes.  
- Impressió d'informes  
- Inserció d'imatges i gràfics en informes.  
- Aplicació de canvis en l'aspecte dels informes utilitzant el processador de text.  

 



UNITAT FORMATIVA 5  
 
Denominació: APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER A PRESENTACIONS: GRÀFICS 
D'INFORMACIÓ  
 
Codi: UF0323  
 
Durada: 30 hores  
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l’RP5 i RP7 pel que fa a les 
presentacions.  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: establir el disseny de les presentacions tenint en compte les característiques de l'empresa i la seva 
organització.  

CE1.1 Explicar la importància de la presentació d'un document per a la imatge que transmet 
l'entitat i aconseguir que la informació es presenti de forma clara i persuasiva, a partir de 
diferents presentacions de caràcter professional d'organitzacions tipus.  
CE1.2 Advertir de la necessitat de desar les presentacions segons els criteris d'organització 
d'arxius marcats per l'empresa i facilitar el compliment de les normes de seguretat, integritat i 
confidencialitat de les dades.  
CE1.3 Assenyalar la importància que té comprovar els resultats i esmenar errors, abans de 
posar a disposició de les persones o entitats a les quals es destina la presentació, així com 
respectar els terminis previstos i la forma establerta de lliurament.  
CE1.4 En casos pràctics, degudament caracteritzats, en els quals es requereix elaboració i 
presentació de documentació d'acord amb uns estàndards de qualitat tipus, cal:  
- Seleccionar el format més adequat a cada tipus d'informació per a la seva presentació final.  
- Escollir els mitjans de presentació de la documentació més adequats a cada cas (sobre el 

monitor, en xarxa, diapositives, animada amb ordinador i sistema de projecció, paper, 
transparència o altres suports).  

- Comprovar les presentacions obtingudes amb les aplicacions disponibles, identificar 
inexactituds i proposar solucions com a usuari.  

- Aplicar les funcions i utilitats de moviment, còpia o eliminació de la presentació que 
garanteixin les normes de seguretat, integritat i confidencialitat de les dades.  

 
C2: utilitzar les funcions de les aplicacions de presentacions gràfiques, presentar documentació i 
informació en diferents suports i integrar objectes de diferent naturalesa.  

CE2.1 Identificar les prestacions, els procediments i assistents d'un programa de presentacions 
gràfiques i descriure’n les característiques.  
CE1.3 En casos pràctics, degudament caracteritzats, en els quals es requereix elaboració i 
presentació de documentació d'acord amb uns estàndards de qualitat tipus, cal:  
- Aplicar el format més adequat a cada tipus d'informació per a la presentació final.  
- Utilitzar els mitjans de presentació de la documentació més adequats a cada cas (sobre el 

monitor, en xarxa, diapositives, animada amb ordinador i sistema de projecció, paper, 
transparència o altres suports).  

- Utilitzar de forma integrada i convenient: gràfics, textos i altres objectes, per aconseguir una 
presentació correcta i adequada a la naturalesa del document.  

- Utilitzar eficaçment i on calgui les possibilitats que ofereix l'aplicació informàtica de 
presentacions gràfiques: animacions, àudio, vídeo i altres.  

- Utilitzar els manuals o l'ajuda disponible en l'aplicació en la resolució d'incidències o dubtes 
plantejats.  

CE1.4 A partir d'informació suficientment caracteritzada, i d'acord amb uns paràmetres per a la 
presentació en suport digital facilitats, cal:  
- Inserir la informació proporcionada en la presentació.  
- Animar els diferents objectes de la presentació d'acord amb els paràmetres facilitats i 

utilitzant, si s’escau, els assistents disponibles.  
- Temporalitzar l'aparició dels diferents elements i diapositives d'acord amb el temps assignat 

a cadascun d'aquests utilitzant els assistents disponibles.  



- Assegurar la qualitat de la presentació assajant i corregint els defectes detectats i, si 
s’escau, proposar els elements o paràmetres de millora.  

- Desar les presentacions en els formats adequats, preparar-les per ser fàcilment emprades i 
protegir-les de modificacions no desitjades.  

 
Continguts  
 
1. Disseny, organització i arxivament de les presentacions  

- La imatge corporativa d'una empresa. 
· Importància 

· Respecte per les normes d'estil de l'organització.  
- Disseny de les presentacions.  

· Claredat en la informació.  
· La persuasió en la transmissió de la idea.  

- Avaluació dels resultats.  
- Organització i arxivament de les presentacions.  

· Confidencialitat de la informació.  
- Lliurament del treball realitzat.  

 
2. Introducció i conceptes generals  

- Execució de l'aplicació per a presentacions.  
- Sortida de l'aplicació per a presentacions.  
- Creació d'una presentació.  
- Enregistrament d'una presentació.  
- Tancament d'una presentació.  
- Obertura d'una presentació.  
- Estructura de la pantalla.  
- Les vistes de l'aplicació per a presentacions.  

· Normal.  
· Classificador de diapositives.  
· Esquema.  

 
3. Accions amb diapositives  

- Inserció de nova diapositiva.  
- Eliminació de diapositives.  
- Duplicació de diapositives  
- Ordenació de diapositives.  

 
4. Treball amb objectes  

- Selecció d'objectes.  
- Desplaçament d'objectes.  
- Eliminació d'objectes.  
- Modificació de la mida dels objectes.  
- Duplicació d'objectes.  
- Reubicació d'objectes.  
- Alineació i distribució d'objectes dins de la diapositiva.  
- Treball amb textos.  

· Inserció de text (des de la diapositiva, des de l'esquema de la presentació). 

· Modificació del format del text.  
- Format de paràgrafs. 

· Alineació.  
· Llistes numerades.  
· Pics.  
· Estils.  

- Taules.  
· Creació de taules.  
· Operacions amb files i columnes. 

· Alineació horitzontal i vertical de les cel·les.  
- Dibuixos. 



· Línies.  
· Rectangles i quadrats. 
· Cercles i el·lipses. 

· Autoformes.  
· Ombres i 3D.  
· Regles i guies.  

- Imatges. 

· Predissenyades i inserides.  
- Gràfics.  

· Creació de gràfics.  
- Diagrames. 

· Creació d'organigrames i diferents estils de diagrames.  
- WordArt o text artístic.  
- Inserció de sons i pel·lícules.  

· Format d'objectes. 

· Emplenaments.  
· Línies.  
· Efectes d'ombra o 3D.  

 
5. Documentació de la presentació  

- Inserció de comentaris.  
- Preparació de les notes de l'orador.  

 
6. Dissenys o estils de presentació  

- Ús de plantilles d'estils.  
- Combinació de colors.  
- Fons de diapositives.  
- Patrons.  

 
7. Impressió de diapositives en diferents suports  

- Configuració de la pàgina.  
- Encapçalaments, peus i numeració.  
- Configuració dels diferents formats d'impressió.  
- Opcions d'impressió.  

 
8. Presentació de diapositives tenint en compte lloc i infraestructura  

- Animació d'elements.  
- Transició de diapositives.  
- Intervals de temps.  
- Configuració de la presentació.  

· Presentació amb orador.  
· Presentació en exposició.  
· Presentacions personalitzades.  

- Connexió a un projector i configuració.  
- Assaig de la presentació.  
- Projecció de la presentació.  

 
Orientacions metodològiques  
 
Formació a distància:  
 

Unitat formativa 
Nombre d'hores totals de les 

unitats formatives 

Nre. d'hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1 - UF0319 30 30 

Unitat formativa 2 - UF0320 30 30 

Unitat formativa 3 - UF0321 50 50 

Unitat formativa 4 - UF0322 50 50 

Unitat formativa 5 - UF0323 30 30 



 
Seqüència: 
 
Per accedir a les unitats formatives 2, 3, 4 i 5 és imprescindible haver superat la unitat formativa 1.  
Les quatre últimes unitats formatives del 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 en tecnologia  
· Competència digital 

 
 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE GESTIÓ FINANCERA  
 
Codi: MP0077  
 
Durada: 80 hores  
 
Capacitats i criteris d'avaluació  
 
C1: analitzar la informació comptable mitjançant l'ús de tècniques d'anàlisi econòmica, financera i 
patrimonial i la interpretació de manuals de procediment d'organitzacions tipus.  

CE1.1 A partir de les dades facilitades, que contenen els comptes anuals de l'empresa, i un 
manual de procediment intern, se sol·licita col·laborar en la realització de les comeses 
següents:  
- Seleccionar la informació rellevant per al tipus d'anàlisi que se sol·licita.  
- Calcular les diferències, els percentatges, índexs i les ràtios rellevants per a l'anàlisi 

econòmica, financera, patrimonial i de tendència.  
- Comparar els resultats obtinguts amb els indicadors de referència proporcionats.  
- Seleccionar els elements de comparació dels resultats de les anàlisis.  
- Interpretar els resultats correctament i, a partir d’aquests, la situació econòmica i financera 

que aquesta transmet, i detallar els diferents elements de l'anàlisi.  
- Elaborar un informe en què es reflecteixin els efectes dels resultats obtinguts i les seves 

conclusions.  
- Identificar els objectius de l'assegurament de la qualitat en relació amb les activitats 

financeres deduïdes del manual de procediment.  
 
C2: confeccionar els estats financers previsionals a partir del pressupost mestre i d'acord amb manuals 
de procediments tipus.  

CE2.1 A partir de les dades facilitades, que contenen els pressupostos generals de l'empresa, i 
un manual de procediment intern, se sol·licita col·laborar en la realització de les comeses 
següents:  
- Interpretar les instruccions del manual de procediment d'acord amb la informació aportada 

en el supòsit pràctic.  
- Elaborar el compte de resultats previsional període a període durant l'exercici objecte de 

pressupostació.  
- Elaborar l'estat previsional de tresoreria període a període durant l'exercici objecte de 

pressupostació.  
- Elaborar el balanç de situació previsional període a període durant l'exercici objecte de 

pressupostació.  
 
C3: analitzar les desviacions produïdes en l'execució del pressupost mestre mitjançant la seva 
comparació amb les ràtios i els índexs de control de referència i detectar-ne les mesures correctores.  



CE3.1 A partir de les dades facilitades, que contenen els pressupostos generals de l'empresa i 
els resultats reals corresponents a l'execució d'aquest pressupost, se sol·licita col·laborar en la 
realització de les comeses següents:   
- Calcular les desviacions produïdes en els diferents pressupostos parcials.  
- Explicar l'origen de les desviacions.  
- Determinar la incidència de les desviacions detectades sobre el compte de pèrdues i 

guanys, l'estat de tresoreria i el balanç de situació.  
- Identificar possibles mesures correctores per restablir l'equilibri pressupostari.  
- Realitzar informes dels resultats obtinguts en les formes i terminis establerts.  
- Analitzar les mesures de millora que es poden utilitzar quant al reciclatge, reutilització i 

reducció de residus.  
 
C4: realitzar la gestió de la informació comptable, financera i pressupostària, correctament, així com la 
seva anàlisi precisa, mitjançant la utilització d'aplicacions informàtiques.  

CE4.1 Instal·lar les aplicacions informàtiques seguint les especificacions establertes.  
CE4.2 Descriure de manera correcta les funcions i els procediments de l'aplicació instal·lada.  
CE4.3 Identificar les utilitats de l'aplicació informàtica en relació amb l'anàlisi comptable.  
CE4.4 A partir de dades reals facilitades corresponents a l'activitat economicofinancera de 
l'empresa, se sol·licita realitzar les comeses següents:  
- Calcular les ràtios de solvència, garantia, liquiditat a curt.  
- Calcular el fons de maniobra existent i necessari.  
- Calcular la rendibilitat econòmica i financera.  
- Calcular el punt mort.  

 
C5: analitzar els procediments administratius relatius als productes i serveis financers per a la 
contractació d’aquests i identificar la documentació requerida i legislació aplicable.  

CE5.1 A partir de la informació facilitada per l'empresa sobre serveis o productes financers de 
passiu, se sol·licita realitzar les comeses següents:  
- Analitzar els procediments administratius relatius a la contractació i seguiment d’aquests.  
- Descriure els documents tipus.  
- Determinar amb precisió la normativa aplicable en cada cas.  

 
C6: analitzar les característiques dels actius financers i els procediments d'emissió, contractació, 
amortització i/o liquidació d’aquests realitzant els càlculs generats.  

CE6.1 A partir de la informació facilitada sobre diferents actius financers per a l'empresa, se 
sol·licita realitzar les comeses següents:  
- Interpretar-ne el valor de cotització actual i històrica.  
- Calcular les despeses i comissions meritades.  
- Determinar l'import resultant en operacions de compravenda.  
- Identificar-ne la rendibilitat històrica.  
- Especificar-ne el grau de liquiditat.  
- Descriure’n el tractament fiscal.  
- Realitzar un informe comparatiu dels avantatges i desavantatges d’aquests en relació amb 

la seva adquisició com a mitjà d'inversió, i especialment de les rendibilitats esperades i 
riscos assumits.  

- Descriure els documents tipus per contractar-los.  
- Analitzar els procediments administratius relatius a la seva compravenda.  
- Realitzar informes dels resultats obtinguts en la forma i terminis establerts.  

 
C7: realitzar càlculs financers a través de la utilització d'aplicacions informàtiques específiques.  

CE7.1 Instal·lar les aplicacions informàtiques seguint les especificacions establertes.  
CE7.2 Descriure de manera correcta les funcions i els procediments de l'aplicació instal·lada.  
CE7.3 Identificar les utilitats de l'aplicació informàtica en relació amb el càlcul financer.  
CE7.4 A partir de la informació facilitada per l'empresa sobre serveis financers i productes 
d'actiu i passiu financer, se sol·licita realitzar les comeses següents:  
- Calcular la TAE dels productes financers de passiu.  
- Calcular les despeses i comissions meritades en els serveis financers i productes d'actiu.  
- Calcular la quota a pagar en els productes d'actiu.  
- Calcular el VAN i la TIR dels actius financers.  



- Valorar la importància d'informar els superiors en matèria de riscos laborals.  
 
C8: determinar la documentació corresponent als diferents instruments de cobrament i pagament 
convencionals i telemàtics, i emplenar-la de manera correcta.  

CE8.1 A partir de la necessitat de realitzar diferents operacions de tresoreria en l'empresa 
durant un període determinat, se sol·licita dur a terme les comeses següents:  
- Localitzar els formularis electrònics corresponents als instruments de cobrament i pagament 

telemàtics d'empreses, entitats financeres i administracions públiques a Internet, o en el 
suport corresponent.  

- Emplenar la documentació corresponent a cobraments i pagaments aplicant-hi 
correctament la legislació mercantil i fiscal.  

- Emplenar els formularis per efectuar pagaments a empreses, entitats financeres i 
administracions públiques, o ingressos en comptes bancaris a través de mitjans telemàtics.  

 
C9: realitzar previsions de tresoreria establint la relació adequada entre els fluxos de cobrament i 
pagament.  

CE9.1 A partir de la informació facilitada per l'empresa sobre la situació de l'actiu circulant i el 
passiu corrent i els terminis de venciment dels drets de cobrament i els deutes en un determinat 
període, se sol·licita realitzar les comeses següents:  
- Calcular les ràtios de solvència immediata i de liquiditat a curt termini.  
- Calcular el flux de caixa financer.  
- Fer un diagrama en el qual es recullin els fluxos de cobraments i pagaments previstos.  
- Analitzar la solvència immediata de l'empresa establint, si s’escau, les necessitats de 

finançament a curt termini per fer front als pagaments, o els excessos de tresoreria que cal 
rendibilitzar mitjançant inversions.  

- Realitzar informes dels resultats obtinguts en les formes i terminis establerts.  
 
C10: aplicar programes informàtics específics de gestió de tresoreria per efectuar càlculs i informes.  

CE10.1 Instal·lar les aplicacions seguint les especificacions establertes.  
CE10.2 Descriure correctament les funcions i els procediments de l'aplicació instal·lada.  
CE10.3 Identificar les utilitats de l'aplicació informàtica en relació amb la gestió de tresoreria.  
CE10.4 A partir de les dades reals facilitades per l'empresa sobre diverses operacions de 
tresoreria i aplicant-hi les eines informàtiques adequades a aquesta finalitat, se sol·licita 
col·laborar en la realització de les comeses següents:  
- Registrar les operacions de tresoreria.  
- Realitzar els càlculs corresponents a les operacions.  
- Establir les desviacions pressupostàries existents.  
- Determinar el cost / benefici produït per les desviacions pressupostàries de tresoreria.  
- Determinar la TAE de les diferents fonts de finançament alternatives.  
- Calcular el VAN i la TIR de les inversions plantejades.  
- Realitzar informes dels resultats obtinguts en les formes i terminis establerts.  
CE10.5 Identificar els riscos laborals quant a la disposició del lloc de treball, il·luminació i 
posició davant l'ordinador.  

 
C11: participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes al 
centre de treball.  

CE11.1 Comportar-se responsablement tant en les relacions humanes com en els treballs que 
s’han de realitzar.  
CE11.2 Respectar els procediments i les normes del centre de treball.  
CE11.3 Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes i tractar que 
s’adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE11.4 Integrar-se en els processos de producció del centre de treball.  
CE11.5 Utilitzar els canals de comunicació establerts.  
CE11.6 Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut laboral i protecció 
del medi ambient.  

 
Continguts  
 
1. La pràctica comptable i pressupostària  

- Obtenció de la documentació. Fonts.  



- Arxiu.  
- Anàlisi de documentació: identificació. Classificació. Registre.  
- Execució de l'anàlisi comptable i pressupostari: introducció de dades. Càlcul de 

percentatges i ràtios. Elaboració de pressupostos.  
- Presentació d'informes d'execució i desviacions: anàlisi de desviacions. Proposta de 

mesures correctores.  
 
2. Productes i serveis financers  

- Obtenció de la documentació: fonts. Arxiu.  
- Anàlisi de documentació: identificació. Classificació. Registre.  
- Execució d'operativa empresa – Entitats de finançament: emplenament de formularis. 

Maneig de banca electrònica.  
 
3. Gestió de tresoreria  

- Obtenció de la documentació: fonts. Arxiu.  
- Anàlisi de documentació: identificació. Classificació. Registre.  
- Realització de cobraments i pagaments: utilització de diversos mitjans de cobrament. 

Utilització de diversos mitjans de pagament.  
- Realització de l'arqueig de caixa: comptatge físic. Quadrament. Cerca de desquadraments.  
- Realització de la conciliació bancària: obtenció de la documentació. Comparativa de 

moviments i saldos. Solució de desquadraments.  
- Càlcul de desviacions: comparativa de dades. Càlcul de percentatges. Informe de 

desviacions.  
 
4. Ofimàtica  

- Obtenció de la documentació: Internet. Intranet.  
- Presentació de documentació: escrita. Gràfica. Animada.  
- Emissió i recepció de documentació: correu electrònic. Pàgines web.  
- Revisió i correcció del procés informàtic: implicacions. Seguretat. Confidencialitat. 

Destrucció d'arxius.  
 
5. Comunicacions en l'empresa  

- Comunicar-se en l'empresa: relacions verbals. Relacions escrites.  
- El lideratge: iniciativa. Decisió. Integració i motivació de grups.  
- El treball en equip: objectius comuns. Integració en el grup.  

 
6. Integració i comunicació en el centre de treball  

- Comportament responsable en el 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 en el 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 
Si es té 
titulació 

Si no es té 
titulació 

MF0498_3: Anàlisi 
comptable i 
pressupostari 

• Llicenciat/ada en administració i direcció 
d'empreses; ciències actuarials i financeres; 
economia  

• Diplomat/ada en ciències empresarials 

2 anys --- 

MF0499_3:  
Productes, serveis i 
actius financers 

• Llicenciat/ada en administració i direcció 
d'empreses; ciències actuarials i financeres; 
economia  

2 anys --- 



• Diplomat/ada en ciències empresarials 

MF0500_3: Gestió 
de tresoreria 

• Llicenciat/ada en administració i direcció 
d'empreses; ciències actuarials i financeres; 
economia  

• Diplomat/ada en ciències empresarials 

2 anys --- 

MF0233_2: 
Ofimàtica 

• Llicenciat/ada  
• Enginyer/a  
• Diplomat/ada  
• Enginyer/a tècnic/a  
• Tècnic/a superior d'administració de sistemes 

informàtics  
• Certificat de professionalitat de la família 

professional i informàtica 

2 anys 3 anys 

 
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 

 

Espai formatiu M1 M2 M3 M4 M5 
Aula de gestió X 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  
Taula i cadires per als alumnes 

 
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.  


