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ANNEX 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Denominació: Administració i disseny de xarxes departamentals 

Codi: IFCT0410 

Família professional: Informàtica i comunicacions 
 

Àrea professional: Sistemes i telemàtica 
 

Nivell de qualificació professional: 3 
 

Qualificació professional de referència: 
 

IFC081_3 Administració i disseny de xarxes departamentals (RD 295/2004, de 20 de 
febrer) 

 
Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de 
professionalitat: 

 
UC0228_3: Dissenyar la infraestructura de xarxa telemàtica. 
UC0229_3: Coordinar la implantació de la infraestructura de xarxa telemàtica. 
UC0230_3: Administrar la infraestructura de xarxa telemàtica. 

 
Competència general: 

 
Dissenyar l'arquitectura de comunicacions d'un entorn de complexitat mitjana o baixa, 
supervisar-ne la implantació segons el projecte i administrar el sistema resultant, 
proporcionant l'assistència tècnica necessària. 

 
Entorn professional: 

 
Àmbit professional: 

 
Desenvolupa la seva activitat professional en els àmbits següents: 
–  Petites i mitjanes empreses que dissenyen i instal·len xarxes telemàtiques. 
–  Per compte propi en el disseny i la instal·lació de xarxes telemàtiques. 
–  En empreses o entitats mitjanes o grans, com a part de l'equip d'administració i 

manteniment de xarxes corporatives. 
 

Sectors productius: 
 

Està present als sectors en què tenen lloc processos de disseny i desenvolupament 
de sistemes de comunicació i instal·lacions associades. 
–  Manteniment de xarxes telemàtiques. 
–  Instal·lació de xarxes telemàtiques. 
–  Ús d'una xarxa corporativa com a suport del procés de negoci en qualsevol sector 

empresarial. 
 

Ocupacions o llocs de treball relacionats: 
 

2723.1014 Dissenyador/a de xarxa. 
2721.1018 Administrador/a de sistemes de xarxes. 
Administrador/a de sistemes telemàtics. Administrador/a de xarxes i comunicacions. 
Tècnic/a de xarxes locals i telemàtica. Supervisor/a d'instal·lació de xarxes. Tècnic/a 
en disseny de xarxes telemàtiques. 

 
Durada de la formació associada: 610 hores 
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Relació de mòduls formatius i unitats formatives: 
 

MF0228_3: (Transversal) Disseny de xarxes telemàtiques (200 hores). 
● UF1869: Anàlisi del mercat de productes de comunicacions (90 hores). 
● UF1870: Desenvolupament del projecte de la xarxa telemàtica (80 hores). 
● UF1871: Elaboració de la documentació tècnica (30 hores). 
MF0229_3: Gestió de la implantació de xarxes telemàtiques (120 hores). 
●  UF1877: Planificació de projectes d'implantació d'infraestructures de xarxes 

telemàtiques (50 hores). 
●  UF1878: Execució de projectes d'implantació d'infraestructures de xarxes 

telemàtiques (70 hores). 
MF0230_3: Administració de xarxes telemàtiques (210 hores). 
●  UF1879: Equips d'interconnexió i serveis de xarxa (70 hores). 
●  UF1880: Gestió de xarxes telemàtiques (90 hores). 
●  UF1881: Resolució d'incidències en xarxes telemàtiques (50 hores). 

 
MP0396: Mòdul de pràctiques no laborals d'administració i disseny de xarxes 
departamentals (80 hores). 

 
II. PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

 
El perfil professional del certificat de professionalitat es defineix per la qualificació 
professional i/o per les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals que aquest tingui de referència. Inclou les realitzacions professionals 
(RP) i els criteris de realització (CR) de cadascuna de les unitats de competència que 
conformen el certificat de professionalitat.  
 
Aquesta informació es pot consultar, en català, al Catàleg de Qualificacions 
Professionals de Catalunya publicat al web de l’Institut Català de Qualificacions 
Professionals, a http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do. 

 

III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

MÒDUL FORMATIU 1 
 

Denominació: DISSENY DE XARXES TELEMÀTIQUES 
 

Codi: MF0228_3 
 

Nivell de qualificació professional: 3 
 

Associat a la unitat de competència: 
 

UC0228_3: Dissenyar la infraestructura de la xarxa telemàtica. 
 

Durada: 200 hores 
 

UNITAT FORMATIVA 1 
 

Denominació: ANÀLISI DEL MERCAT DE PRODUCTES DE COMUNICACIONS 
 

Codi: UF1869 
 

Durada: 90 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2. 
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Capacitats i criteris d'avaluació 
 

C1:  Distingir les característiques dels mitjans de transmissió existents al mercat. 
CE1.1  Explicar raonadament la relació entre amplada de banda i velocitat de 
transmissió. 
CE1.2  Identificar les característiques d'un producte a partir de les seves 
especificacions. 
CE1.3  Descriure la problemàtica d'instal·lació d'un mitjà de transmissió 
determinat. 
CE1.4  Classificar els mitjans de transmissió segons les característiques 
tècniques del seu ús en instal·lacions de xarxa. 
CE1.5  Detallar la influència de cada mitjà de transmissió sobre les prestacions 
globals de la xarxa. 
CE1.6  Interpretar adequadament la simbologia i la codificació utilitzades 
comercialment per als diferents mitjans de transmissió. 
CE1.7  A partir d'un supòsit pràctic de disseny de xarxa: 
–  Estudiar el mercat dels productes de comunicacions necessaris per al disseny, 

consultant documentació a Internet, revistes especialitzades, catàlegs de 
fabricants, etc. 

–  Fer diverses propostes en funció de criteris d'economia i rendiment. 
 

C2:  Explicar els nivells existents en el conjunt de protocols TCP/IP. 
CE2.1  Interpretar el model de referència OSI. 
CE2.2  Descriure les funcions i els serveis de cada nivell del model de referència 
OSI. 
CE2.3  Explicar l'arquitectura TCP/IP. 
CE2.4  Establir correctament correspondències entre l'arquitectura de TCP/IP i el 
model de referència OSI. 
CE2.5  Associar correctament funcions i serveis a cada nivell de l'arquitectura 
TCP/IP. 
CE2.6  Descriure el sistema d'adreçament IP. 
CE2.7  Aplicar el sistema d'adreçament IP a la creació de subxarxes. 
CE2.8  Descriure els diferents protocols d'encaminament en xarxes IP: BGP, 
OSPF. 
CE2.9  Descriure els protocols de nivell d'aplicació de l'arquitectura TCP/IP: FTP, 
HTTP, SMTP, Telnet, SNMP, etc. 

 
C3:  Explicar les característiques tècniques i el mode de funcionament dels diferents 
equips d'interconnexió de xarxa. 

CE3.1  Classificar el funcionament dels equips de xarxa respecte al model de 
referència OSI. 
CE3.2  Descriure les funcions dels diferents dispositius d'interconnexió. 
CE3.3  Detallar les característiques tècniques dels equips d'interconnexió per 
determinar-ne la influència sobre les prestacions de la xarxa. 
CE3.4  Analitzar les diferents alternatives de programari pel que fa als productes 
de maquinari de comunicacions equivalents. 
CE3.5  Descriure l'arquitectura d'interconnexió mitjançant l'ús de VPN (xarxes 
privades virtuals). 
CE3.6  Interpretar adequadament la informació que apareix als catàlegs de 
productes de comunicacions. 

 
Sumari 

 
1.  Introducció a les comunicacions i xarxes d'ordinadors. 

–  Tasques d'un sistema de telecomunicacions. 
–  Comunicació a través de xarxes. 
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–  Classificació de xarxes. 
–  Xarxes d'àrea local (LAN). 
–  Xarxes d'àrea metropolitana (MAN). 
–  Xarxes d'àrea estesa (WAN). 

–  Protocols i arquitectura de protocols. 
–  Definició i característiques. 
–  Funcions dels protocols. 
–  Model de referència OSI. Funcions i serveis. 
–  Arquitectura de protocols TCP/IP. Funcions i serveis. 
–  Correspondència entre TCP/IP i OSI. 

–  Reglamentació i organismes d'estandardització. IETF. ISO. ITU. ICT. 
 

2.  Principis de transmissió de dades. 
–  Conceptes. 

–  Flux de dades: simple, semidúplex i dúplex. 
–  Adreçament. 
–  Modes de transmissió: sèrie, paral·lel. 

–  Transmissió analògica i digital. 
–  Definició de dades, senyals i transmissió. 
–  Espectre acústic. 
–  Senyals analògics i digitals. Avantatges i inconvenients. 
–  Dades i senyals. 
–  Característiques de la transmissió analògica i digital. 
–  Avantatges de la transmissió digital. 
–  Pertorbacions en la transmissió. 
–  Atenuació i distorsió de l'atenuació. 
–  Distorsió de retard. 
–  Soroll tèrmic. 
–  Soroll d'intermodulació, diafonia, soroll impulsiu. 
–  Efectes del soroll sobre un senyal digital. 
–  Decibel i potència del senyal. Relació senyal-soroll. 
–  Capacitat del canal, amplada de banda d'un senyal, velocitat de 

transmissió, taxa d'error. 
–  Codificació de dades. 

–  Tècniques de codificació de dades digitals. 
–  Tècniques de codificació de dades analògiques. 

–  Multiplexació. 
–  Concepte. 
–  Multiplexació per divisió en freqüències (FDM). 
–  Multiplexació per divisió en el temps (TDM). 
–  Multiplexació per divisió de longitud d'ona (WDM). 

–  Commutació. 
 

3.  Mitjans de transmissió guiats. 
–  Parell trenat. 

–  Característiques constructives. 
–  Característiques de transmissió. 
–  Aplicacions. 
–  Tipus de cables i categories. Amplada de banda. 
– Avantatges i inconvenients. 

–  Cable coaxial. 
–  Característiques constructives. 
–  Característiques de transmissió. 
–  Aplicacions. 
–  Avantatges i inconvenients. 

–  Fibra òptica. 
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–  Sistema de transmissió òptic. 
–  Característiques constructives. 
–  Característiques de transmissió. 
–  Aplicacions. Ús de freqüències. 
–  Tipus d'empalmament. Avantatges i inconvenients. 

–  Catàlegs de mitjans de transmissió. 
 

4.  Mitjans de transmissió sense fil. 

–  Característiques de la transmissió no guiada. 
–  Freqüències de transmissió sense fil. 
–  Antenes. 
–  Microones terrestres i per satèl·lit. 
–  Enllaç punt a punt per satèl·lit. 
–  Multidifusió per satèl·lit. 
–  Ràdio. 
–  Infrarojos. 
–  Formes de propagació sense fil. 

 
5.  Control d'enllaç de dades. 

–  Funcions del control d'enllaç de dades. 
–  Tipus de protocols. 
–  Mètodes de control de línia. 
–  Tractament d'errors. 
–  Control de flux. 

 
6.  Protocols. 

–  Protocols d'interconnexió de xarxes. Protocol IP. 
–  Internet i organitzacions relacionades. 
–  Adreçament IPv4 i IPv6. Creació de subxarxes. 
–  Encaminament. 
–  Classificació dels mètodes d'encaminament. 
–  BGP (Border Gateway Protocol). 
–  OSPF (Open Shortest Path First). 

–  Protocol de transport. Protocols TCP/UDP. 
–  Protocol TCP (Transmission Control Protocol). 
–  Protocol UDP (User Datagram Protocol). 
–  Ports. 
–  NAT (Network Address Translation). Adreçament. 

–  Seguretat en xarxes. 
–  Conceptes generals. 
–  Propietats d'una comunicació segura. 
–  Criptografia. Tipus. 
–  Autenticació. 
–  Integritat. 
–  Distribució de claus i certificació. 
–  Aplicacions. 
–  SSL (Secure Sockets Layer). 
–  SSH (Secure Shell). 
–  IPsec. 
–  Tallafoc. 

–  Protocols del nivell d'aplicació. 
–  Arquitectura client-servidor. 
–  Aplicacions client-servidor. 
–  HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 
–  FTP (File Transfer Protocol). 
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–  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 
–  TELNET (Telecommunication NETwork). 
–  SNMP (Simple Network Management Protocol). 
–  Altres. 

 
7.  Equips d'interconnexió de xarxa. 

–  Dispositius d'interconnexió de xarxes. 
–  Funcions i model de referència OSI. 
–  Prestacions i característiques. 
–  Encaminadors. Commutadors de nivell 3. 
–  Concentradors. 
–  Commutadors. 
–  Servidors VPN (xarxes privades virtuals). 
–  Tallafoc. 
–  Influència sobre les prestacions de la xarxa. 
–  Requeriments ambientals dels equips de comunicacions. 
–  Catàlegs de productes d'equips d'interconnexió de xarxa. 

–  Contractació d'accés bàsic a xarxes públiques. 
 

UNITAT FORMATIVA 2 
 

Denominació: DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE LA XARXA 
TELEMÀTICA 

 
Codi: UF1870 

 
Durada: 80 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1 i l'RP3. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Analitzar les característiques i els requisits d'un projecte de xarxa telemàtica a 
partir de les necessitats del client. 

CE1.1  Identificar les fonts d'informació. 
CE1.2  Aplicar tècniques d'entrevistes i de recollida d'informació. 
CE1.3  Explicar la problemàtica de l'estudi de viabilitat d'un projecte.  
CE1.4  Elaborar un document de requisits de l'usuari. 
CE1.5  Sintetitzar la informació recollida.  
CE1.6  A partir d'un supòsit pràctic: 
–  Simular una entrevista. 
–  Crear un document de requisits. 
–  Elaborar un estudi de viabilitat tecnicoeconòmica. 

 
C2:  Seleccionar un determinat equip d'interconnexió per a una infraestructura de 
xarxa. 

CE2.1  Justificar l'elecció dels equips d'interconnexió d'acord amb criteris de 
rendiment i economia. 
CE2.2  Descriure la problemàtica de la interconnexió de xarxes d'àrea local. 
CE2.3  Descriure la problemàtica de la interconnexió xarxa d'àrea local-xarxa 
d'àrea estesa. 
CE2.4  Justificar l'elecció entre una solució de maquinari i una altra de programari 
d'acord amb criteris de rendiment, economia, complexitat i facilitat d'administració. 
CE2.5  Explicar la influència dels dominis de col·lisió i els dominis IP en el 
rendiment de la xarxa. 
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C3:  Dissenyar la topologia de xarxa, inclosos els mitjans de transmissió i els equips 
de comunicacions més adequats segons les especificacions rebudes. 

CE3.1  Partint d'un supòsit pràctic de disseny d'una xarxa: 
–  Dibuixar la topologia que compleixi les especificacions sobre rendiment, costos 

i qualitat del servei esperats. 
–  Escollir els mitjans de transmissió més adequats per al disseny de la xarxa 

d'acord amb els criteris de qualitat i cost esperats. 
–  Ubicar els equips d'interconnexió en el disseny de manera que es compleixin 

els criteris de qualitat establerts. 
–  Establir el mode d'adreçament i la seva configuració, i incloure-hi les 

subxarxes que siguin necessàries. 
–  Seleccionar el sistema d'interconnexió amb la xarxa d'àrea estesa d'acord amb 

la topologia escollida i complint els criteris de cost i eficàcia acordats. 
–  Establir línies de suport, si cal. 
–  Utilitzar programes de simulació que permetin verificar el funcionament del 

disseny obtingut. 
CE3.2  Realitzar la connexió lògica dels equips tenint en compte la seva funció i 
els seus requisits de seguretat i ubicació. 

 
Sumari 

 
1.  Xarxes de comunicacions. 

–  Classificació de xarxes. 
–  Xarxes de commutació. 

–  Commutació de circuits. Característiques. 
–  Commutació de paquets. Característiques. 
–  ATM i Frame Relay. 

–  Xarxes de difusió. 
–  Xarxes en bus. 
–  Xarxes en anell. 
–  Xarxes en estrella. 

 
2.  Xarxes d'àrea local (LAN). 

–  Definició i característiques d'una xarxa d'àrea local. 
–  Topologies. 
–  Arquitectura de protocols LAN. 

–  Nivell físic. 
–  Nivell d'enllaç. 
–  Subnivell MAC (Medium Access Control). 
–  Subnivell LLC (Logical Link Control). 

–  Normes IEEE 802 per a LAN. 
–  Xarxes d'àrea local en estrella. Concentradors commutats. 
–  Interconnexió LAN-LAN. 
–  Interconnexió LAN-WAN. 
–  Qüestions de disseny. 

–  Mitjà de transmissió. 
–  Característiques d'un producte a partir de les seves especificacions. 
–  Selecció dels mitjans de transmissió. 
–  Instal·lació d'un mitjà de transmissió. Problemàtica. 
–  Influència de cada mitjà de transmissió en les prestacions globals de la 

xarxa. 
–  Simbologia i codificació comercial. 
–  El mercat dels productes de comunicacions. 
–  Equips de connexió. 
–  Ubicació en el disseny dels equips d'interconnexió. 
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–  Establiment del mode d'adreçament i la seva configuració, i incloure-hi les 
subxarxes. 

–  Selecció del sistema d'interconnexió amb la xarxa d'àrea estesa. 
–  Línies de suport. 
–  Targetes de xarxa. 

 
3.  Sistemes de cablejat estructurat. 

–  Conceptes generals. 
–  Concepte de sistema de cablejat estructurat. 
–  Avantatges de la normalització. 
–  Objectius d'un sistema de cablejat estructurat. 

–  Normativa. 
–  Descripció d'un sistema de cablejat estructurat. 

–  Subsistemes de cablejat. 
–  Elements funcionals. 
–  Subsistema de campus. 
–  Subsistema de cablejat vertical. 
–  Subsistema de cablejat horitzontal. 
–  Cablejat de lloc de treball. 
–  Interfícies d'un sistema de cablejat. 

–  Categories i classes. 
–  Categories: definició i característiques. 
–  Classes d'enllaç i canals: definicions i característiques. 
–  Classificació dels enllaços i els canals. 
–  Longituds màximes de canals i enllaços permanents. 

–  Recomanacions generals sobre els subsistemes. 
–  Distàncies màximes de cada subsistema. 
–  Tipus de cables i usos recomanats. 
–  Plaques distribuïdores de planta. 
–  Preses d'usuari a l'àrea de treball. 
–  Cablejat troncal de campus i edificis. 
–  Armaris i sales d'equips. Principals elements actius. 
–  Connexions de xarxes públiques i privades als edificis. 
–  Compatibilitat electromagnètica. 

 
4.  Projecte telemàtic. 

–  Definició i objectius. 
–  Estructura general d'un projecte telemàtic. 
–  Tècniques d'entrevista i de recollida d'informació. 
–  Estudi de viabilitat tecnicoeconòmica. 
–  Informe de diagnòstic. Fases. 

–  Recollida d'informació. Document de requisits d'usuari. 
–  Informació sobre l'organització. 
–  Inventari d'equips de maquinari i serveis de telecomunicació. 
–  Sistemes de xarxa. 
–  Seguretat informàtica. 
–  Sistema de cablejat. 
–  Proposta tècnica. 
–  Sistema informàtic i serveis de telecomunicació. 
–  Centre de processos de dades i dels sistemes de xarxa (reubicacions, 

instal·lacions, etc.). 
–  Política de seguretat de la informació. 
–  Pautes de qualitat i relació amb els sistemes telemàtics de l'empresa. 
–  Proposta de sistema de cablejat. 
–  Nombre de llocs de treball (persones) que cal considerar en el sistema. 
–  Serveis que cal proporcionar a cadascun dels llocs de treball (veu, dades, 
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videoconferència...). 
–  Tipus i característiques del cable que s'utilitzarà. Referències normatives. 
–  Nivell de prestacions exigit al cablejat. Referències normatives. 
–  Requisits de seguretat. 
–  Costos del cablejat i la instal·lació. Manuals de temps i preus 

d'instal·lacions. 
–  Procediments de manteniment que cal aplicar. 
–  Pla d'acció. 
–  Condicions d'execució i posada en marxa del sistema. 
–  Terminis d'execució de les tasques que cal dur a terme per posar en 

marxa el sistema. Diagrames GANTT. 
–  Pla d'explotació del sistema. 
–  Referències de procediments per a la instal·lació i configuració del 

sistema. 
–  Exigència d'una documentació completa: especificacions de disseny, 

plànols, esquemes, guies d'instal·lació i configuració, garanties i suport 
tècnic. 

–  Recursos disponibles al sistema. 
–  Pla de seguretat del sistema: accés al sistema, polítiques de còpia de 

seguretat. 
–  Usuaris del sistema: drets d'accés, àrees de treball, recursos disponibles. 
–  Documentació sobre les aplicacions instal·lades. 
–  Desenvolupament del projecte telemàtic. 
–  Suport físic i referències normatives sobre cablejat estructurat, 

compatibilitat electromagnètica, protecció contra incendis. 
–  Nivells físic i d'enllaç (OSI 1 i 2) i referència normativa per a la transmissió 

de dades. 
–  Internetworking (OSI 3 i 4) i referències normatives. 
–  Sistemes i arquitectures (OSI 5, 6 i 7). 
–  Serveis finals: transmissió de veu, videoconferència i transmissió d'imatges 

en banda base. Referències normatives. 
 

5.  Eines de programari. 
–  Eines per a la simulació de xarxes. 
–  Eines de planificació de projectes. 

 
UNITAT FORMATIVA 3 

 
Denominació: ELABORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

 
Codi: UF1871 

 
Durada: 30 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP4. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Elaborar la documentació necessària per a l'execució del projecte. 

CE1.1  Identificar en la norma de qualitat en vigor els apartats que s'apliquen al 
procés de disseny de xarxes. 
CE1.2  Analitzar un procés relacionat amb l'activitat de disseny identificant o 
establint amb claredat: 

–  Dades d'entrada al procés. 
–  Funció associada al procés. 
–  Dades o documentació generada en el procés. 
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–  Registres i evidències que s'han generat. 
–  Relació amb altres processos. 
–  Mètriques que poden aplicar-se i possibles punts de millora. 

CE1.3  A partir de la documentació tècnica d'un projecte existent: 

–  Identificar la ubicació dels equips. 
–  Identificar els mitjans de transmissió utilitzats. 
–  Identificar les adreces de xarxa utilitzades. 
–  Interpretar la codificació dels equips d'interconnexió utilitzada. 

CE1.4  Descriure i diferenciar els apartats que componen un projecte segons la 
normativa de telecomunicacions vigent. 
CE1.5  Confeccionar, a partir de les especificacions formulades, un plànol de 
xarxa que contingui: 

–  La ubicació dels equips. 
–  El mitjà de transmissió utilitzat. 
–  Les adreces de xarxa utilitzades. 
–  Codificació dels equips d'interconnexió. 

 
Sumari 

 
1.  Norma de gestió de qualitat. 

–  Introducció a la qualitat. 
–  Normativa i certificacions. 
–  Norma ISO 9001/2000 o equivalent. 
–  Sistema de qualitat d'una empresa. 
–  Processos i procediments. 
–  Plans de qualitat. 
–  Registres i evidències. 
–  Mètriques. 
–  Auditories. 
–  Millora i prevenció de problemes. 

 
2.  Implantació d'una xarxa telemàtica. 

–  Normativa de telecomunicacions. 

–  RD 401/2003. 
–  Ordre CTE/1296/2003. 

–  Projecte tècnic d'implantació d'una xarxa telemàtica. 

–  Estructura i contingut. 
–  Memòria. 
–  Antecedents. 
–  Estudi d'alternatives. 
–  Justificació de la solució adoptada. 
–  Càlculs i punts crítics. 
–  Plànols. 
–  Plec de condicions. 
–  Condicions generals. 
–  Prescripcions tècniques. 
–  Condicions d'execució. 
–  Condicions de certificació. 
–  Condicions econòmiques administratives. 
–  Pressupost. 

–  Execució i direcció d'obra 
–  Certificació final. 

 
3.  Elaboració de la documentació tècnica del projecte. 
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–  Programes CAD/CAM/CAE. 
–  Elaboració d'esquemes i plànols. 
–  Relació de materials, equips i dispositius. 

 
 

Orientacions metodològiques 
 

Formació a distància: 
 

 
Unitats formatives Durada total de les unitats 

formatives en hores 
Nombre màxim d'hores 

susceptibles de 
formació a distància 

Unitat formativa 1 – UF1869 
Unitat formativa 2 – UF1870 
Unitat formativa 2 – UF1871 

90 
80 
30 

50 
40 
20 

 

Seqüència: 
 

Les unitats formatives s'han de superar de manera correlativa. 
 

Criteris d'accés per als alumnes 
 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL FORMATIU 2 

 
Denominació: GESTIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE XARXES TELEMÀTIQUES 

 
Codi: MF0229_3 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC0229_3 Coordinar la implantació de la infraestructura de xarxa telemàtica. 

 
Durada: 120 hores 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: PLANIFICACIÓ DE PROJECTES D'IMPLANTACIÓ 
D'INFRAESTRUCTURES DE XARXES TELEMÀTIQUES 

 
Codi: UF1877 

 
Durada: 50 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1 i l'RP3 
pel que fa a la planificació. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Analitzar la documentació tècnica de projectes per a la implantació i el 
manteniment de xarxes, i identificar-hi la informació necessària per planificar els 
processos requerits. 

CE1.1  Descriure la documentació tècnica que s'inclou en els projectes de 
muntatge i manteniment de xarxes, i descriure la informació que conté. 
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CE1.2  Indicar els diferents tipus de plànols o esquemes que componen la 
documentació gràfica d'un projecte. 
CE1.3  Identificar i interpretar la normativa i reglamentació que s'ha d'utilitzar en 
la planificació dels projectes de xarxes. 
CE1.4  Explicar les parts, els equips i els elements que conformen les xarxes 
(xarxa de cablejat, xarxes sense fil, equips de comunicació telemàtica, centraletes 
privades de telefonia, terminals, entre d'altres). 
CE1.5  En un supòsit pràctic, a partir de la documentació tècnica que defineix el 
projecte d'implantació i manteniment d'una xarxa, degudament caracteritzada, 
identificar i descriure: 
–  La ubicació dels equips de comunicacions de veu i dades. 
–  Les eines i els mitjans necessaris per aplicar els processos. 
–  El sistema de distribució d'energia i els elements de protecció. 
–  Carcasses, quadres, armaris i elements del cablejat. 
–  Els sistemes de ventilació forçada i d'alimentació especial. 
–  El tipus de canalitzacions i la seva distribució en plantes, distribució horitzontal 

i vertical. 
–  Les característiques dels cablejats i les connexions dels elements. 
–  Els sistemes d'identificació i senyalització de conductors, connectors, preses 

d'usuari i equips presents a la instal·lació. 
 

C2:  Aplicar tècniques de planificació, programació i seguiment en els processos 
d'implantació i manteniment de xarxes. 

CE2.1  Explicar diferents tècniques i eines de planificació i programació de 
projectes (GANTT, PERT i CPM), les regles que s'han de complir en aplicar-les i 
la utilitat de cadascuna d'elles. 
CE2.2  Analitzar els diferents components que conformen el cost dels processos 
d'implantació i manteniment de les xarxes. 
CE2.3  A partir d'un supòsit pràctic convenientment caracteritzat mitjançant la 
documentació tècnica que estableixi les especificacions necessàries: 
–  Establir les fases del procés d'implantació o manteniment. 
–  Descompondre cadascuna de les fases en les diferents operacions que la 

componen. 
–  Determinar els equips i les instal·lacions que es necessiten per executar el 

procés. 
–  Calcular els temps de cada operació. 
–  Identificar i descriure els punts crítics del procés. 
–  Representar les seqüències de tasques utilitzant diagrames de GANTT i 

diagrames de xarxa. 
–  Determinar els recursos humans i els materials adequats. 
–  Dur a terme l'estimació de costos. 
CE2.4  Explicar com s'estableix un gràfic de càrregues de treball, analitzant 
l'assignació de recursos i temps. 
CE2.5  Enumerar i descriure les tècniques més rellevants de programació de 
treballs. 
CE2.6  Descriure el concepte d'unitat d'obra i explicar el procediment per definir-
lo. 
CE2.7  A partir d'un supòsit pràctic d'implantació o manteniment d'una xarxa 
suficientment caracteritzat mitjançant documentació tècnica que inclogui, 
almenys, els plànols i esquemes corresponents, les dates d'inici i finalització, els 
processos utilitzats, els recursos humans i els mitjans de producció disponibles, 
així com el calendari laboral, la planificació del manteniment i el subministrament 
de productes i equips: 
–  Determinar fites de cadascuna de les principals fases del treball. 
–  Establir la càrrega de treball als diferents llocs de treball, equilibrant les 

càrregues. 
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–  Identificar, pel nom o codi normalitzat, els materials, els productes, els 
components, les eines i els equips necessaris per dur a terme les diferents 
operacions que componen la implantació o el manteniment del sistema. 

–  Generar la informació que defineixi els aprovisionaments, els mitjans, 
l'utillatge, les eines i els estocs intermedis necessaris. 

 
Sumari 

 
1.  Conceptes bàsics i aspectes organitzatius del desenvolupament de 
projectes. 

–  Definició i caracterització del projecte. 
–  Identificació i descripció dels conceptes implicats (client, objectius, abast, 

temps, qualitat, cost, risc, equip, cap de projecte, usuaris...). 
–  Descripció breu de les tasques i els objectius de les diferents fases del cicle de 

vida d'un projecte. 
–  Aprovació. 
–  Definició. 
–  Planificació. 
–  Execució. 
–  Tancament. 

–  Identificació dels factors crítics d'èxit. 
–  Descripció i comparació de diferents models d'organització empresarial. 

–  Organització funcional. 
–  Organització per projectes. 
–  Organització matricial. 

–  Organització dels recursos humans en grups de projectes. 
–  Explicació de la figura del cap de projecte. 
–  Descripció i comparació de diferents models de lideratge exercit pel cap de 

projecte. 
–  Identificació i descripció de les característiques d'un equip de projecte d'alt 

rendiment. 
 

2.  Eines informàtiques i gestió de la documentació en el desenvolupament de 
projectes. 
–  Processadors de textos, fulls de càlcul i editors de presentacions. 
–  Identificació d'utilitats de codi obert i comercials de diagramació. 
–  Identificació d'eines informàtiques de codi obert i comercials per a la gestió de 

projectes. 
–  Tècniques d'elaboració de documentació tècnica. 
–  Elaboració d'informes i manuals operatius. 

–  Estructura de la informació que s'ha de transmetre. 
–  Elaboració de guies textuals i visuals per a manuals operatius. 

–  Recomanacions generals sobre identificació, organització de fitxers i gestió de 
versions. 

 
3.  Documentació del projecte d'implantació de la infraestructura de xarxa 

telemàtica. 
–  Explicació de la finalitat de la documentació que compon un projecte. 
–  Identificació dels documents comuns a tot projecte. 
–  Referència a la norma UNE 157001: Criteris generals per a l'elaboració de 

projectes. 
–  Memòria. 

–  Descripció i finalitat de la memòria. 
–  Anàlisi de contingut i estructura. 
–  Exemplificació de diferents tipus de documents annexos a la memòria. 

–  Plànols. 
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–  Descripció i finalitat dels plànols. 
–  Identificació i descripció dels diferents tipus de plànols i característiques. 

–  Plec de condicions. 
–  Descripció i finalitat del plec de condicions. 
–  Anàlisi de la seva importància legal i contractual. 
–  Descripció i caracterització dels diferents tipus de plecs: de condicions 

generals, de prescripcions tècniques particulars i de clàusules 
administratives particulars. 

–  Pressupost. 
–  Identificació i descripció dels apartats del pressupost: mesuraments, preus 

unitaris, preus descompostos i pressupost. 
–  Desenvolupament d'un supòsit pràctic en què, a partir de la documentació 

tècnica que defineix el projecte d'implantació i manteniment d'una xarxa, 
degudament caracteritzada, identificar i descriure: 
–  La ubicació dels equips de comunicacions de veu i dades. 
–  Les eines i els mitjans necessaris per aplicar els processos. 
–  El sistema de distribució d'energia i els elements de protecció. 
–  Carcasses, quadres, armaris i elements del cablejat. 
–  Els sistemes de ventilació forçada i d'alimentació especial. 
–  El tipus de canalitzacions i la seva distribució en plantes, distribució 

horitzontal i vertical. 
–  Les característiques dels cablejats i les connexions dels elements. 
–  Els sistemes d'identificació i senyalització de conductors, connectors, 

preses d'usuari i equips presents a la instal·lació. 
 

4.  Definició de l'abast: identificació de fases i tasques d'un projecte 
d'implantació d'infraestructura de xarxa telemàtica 
–  Definició dels objectius del projecte. 

–  Abast. 
–  Termini. 
–  Qualitat. 
–  Cost. 

–  Descripció de diferents mètodes per obtenir informació sobre el treball. 
–  Anàlisi de la documentació del projecte. 
–  Entrevistes individuals i de grup. 
–  Reunions amb experts. 

–  Tècniques de definició de l'abast: estructura de descomposició del treball 
(EDT). 
–  Explicació del concepte i la finalitat de l'EDT. 
–  Descripció de la seva estructura jeràrquica. 
–  Exemplificació de documents models d'EDT. 
–  Caracterització dels paquets de treball. 
–  Identificació i comparació d'estratègies de desenvolupament descendent, 

ascendent i pluja d'idees. 
–  Exemplificació de diferents tipus de documents que recullin l'abast d'un 

projecte d'implantació d'infraestructura de xarxa telemàtica. 
 

5.  Tècniques de planificació i gestió de projectes. 
–  Anàlisi del diagrama de Gantt. 

–  Descripció. 
–  Anàlisi dels avantatges i les limitacions. 
–  Indicació del tipus de projectes per als quals és adequat. 

–  Anàlisi del mètode de la ruta crítica (CPM) i de la tècnica de revisió i avaluació 
de programes (PERT). 
–  Descripció i característiques. 
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–  Comparació entre els dos mètodes. 
–  Avantatges de les tècniques basades en la teoria de grafs. 
–  Explicació dels principis bàsics. 
–  Construcció del graf. 
–  Assignació determinista i probabilística de durades de les tasques. 
–  Càlcul de temps. 
–  Càlcul de marges i camí crític. 
–  Calendari d'execució. 
–  Optimització de temps i costos. 

–  Planificació d'un projecte d'implantació d'infraestructura de xarxa telemàtica. 
–  Descomposició en tasques. 

–  Explicació dels objectius del procés de descomposició en tasques. 
–  Descripció del procés. 
–  Identificació de tècniques d'anàlisi de tasques: taules de decisió, 

diagrames de connectivitat, diagrama de flux de decisions, diagrama de 
barres... 

–  Recomanacions de bones pràctiques. 
–  Exemplificació de documents model: llista de tasques, descripció d'una 

tasca... 
–  Seqüenciació de tasques. 

–  Identificació i comparació dels diferents tipus de dependència entre 
tasques: primàries, secundàries i externes. 

–  Identificació dels diferents tipus de relacions de precedència entre tasques. 
–  Definició del concepte de fita. 
–  Descripció de diferents tècniques de seqüenciació: diagrama de Gantt i 

tècniques basades en la teoria de grafs: PERT (tècnica de revisió i 
avaluació de programes) i CPM (mètode de la ruta crítica). 

–  Estimació de durades. 
–  Definició de durada d'una tasca. 
–  Recomanacions sobre l'estimació de durades. 
–  Identificació de procediments d'estimació. 
–  Exemplificació de documents resultat de l'estimació de durades 

–  Estimació i assignació de recursos. 
–  Definició i exemplificació de diferents tipus de recursos humans i materials. 
–  Descripció de problemes i solucions en l'assignació de recursos. 
–  Exemplificació de documents resultat de l'assignació de recursos. 

–  Estimació de costos. 
–  Exemplificació de diferents tipus de costos. 
–  Explicació de la relació oposada entre durada i cost. 
–  Exemplificació de documents resultat de l'estimació de costos. 

–  Programació. 
–  Explicació del concepte i objectius de la programació. 
–  Descripció de diferents tècniques de programació: diagrama de Gantt i 

tècniques basades en la teoria de grafs: PERT (tècnica de revisió i 
avaluació de programes) i CPM (mètode de la ruta crítica). 

–  Identificació i descripció de les fases del procés de programació: 
construcció del diagrama de temps, anàlisi de costos i verificació i ajust. 

–  Descripció de diferents tipus d'ajustos: durada de les tasques, durada del 
projecte, assignació de recursos, costos per tasca... 

–  Desenvolupament d'un supòsit pràctic convenientment caracteritzat mitjançant 
la documentació tècnica que estableixi les especificacions necessàries en el 
qual: 
–  S'estableixin les fases del procés d'implantació o manteniment. 
–  Es descompongui cadascuna de les fases en les diferents operacions que 

la componen. 
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–  Es determinin els equips i les instal·lacions que es necessiten per executar 
el procés. 

–  Es calculin els temps de cada operació. 
–  S'identifiquin i descriguin els punts crítics del procés. 
–  Es representin les seqüències de tasques mitjançant diagrames de Gantt i 

diagrames de xarxa. 
–  Es determinin els recursos humans i els materials adequats. 
–  Es dugui a terme l'estimació de costos. 

–  Desenvolupament d'un supòsit pràctic d'implantació d'una xarxa suficientment 
caracteritzat mitjançant documentació tècnica que inclogui, almenys, els 
plànols i esquemes corresponents, les dates d'inici i finalització, els processos 
utilitzats, els recursos humans i els mitjans de producció disponibles, així com 
el calendari laboral i la planificació del subministrament de productes i equips, 
en el qual: 
–  Es determinin fites de cadascuna de les principals fases del treball 
–  S'estableixi la càrrega de treball als diferents llocs de treball, equilibrant les 

càrregues. 
–  S'identifiquin, pel nom o codi normalitzat, els materials, els productes, els 

components, les eines i els equips necessaris per dur a terme les diferents 
operacions que componen la implantació o el manteniment del sistema. 

–  Es generi la informació que defineixi els aprovisionaments, els mitjans, 
l'utillatge, les eines i els estocs intermedis necessaris. 

 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: EXECUCIÓ DE PROJECTES D'IMPLANTACIÓ 
D'INFRAESTRUCTURES DE XARXES TELEMÀTIQUES 

 
Codi: UF1878 

 
Durada: 70 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2 i 
l'RP3 pel que fa a l'execució, i a l'RP4 i l'RP5. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Elaborar/modificar protocols d'intervenció per a la posada en servei i el 
manteniment de xarxes. 

CE1.1  En diversos supòsits pràctics degudament caracteritzats per a l'elaboració 
de protocols de posada en servei i manteniment de xarxes, aconseguir que: 
–  Els problemes detectats en l'aplicació del procediment que cal 

elaborar/modificar estiguin justificats i prou explicats en el document 
normalitzat. 

–  La definició de la solució del nou procediment estigui precedida de les proves i 
els assajos necessaris per garantir la solució més idònia d'acord amb el 
procediment que cal millorar. 

–  El procediment resultant tingui en compte l'optimització dels recursos materials 
i humans necessaris per a la seva aplicació. 

–  Les propostes dels canvis que cal fer estiguin clarament justificades, 
especificades i recollides en el document corresponent, i resolguin de manera 
satisfactòria les deficiències del procediment. 

–  El nou procediment reculli, en el format normalitzat, els aspectes més 
rellevants per a la seva aplicació, entre d'altres: 

–  Fases que cal seguir en l'aplicació del procediment. 
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–  Descripció textual i gràfica requerida. 
–  Proves i ajustos que cal efectuar. 
–  Mitjans que s'han d'utilitzar. 
–  Paràmetres que cal controlar. 
–  Normes de seguretat personal i dels equips i materials que cal aplicar. 
–  Resultats esperats o previsibles. 
–  Persones que han d'intervenir. 
–  Document normalitzat que cal emplenar. 

 
C2:  Establir amb precisió i seguretat mesures en els diferents elements que 
componen les xarxes, utilitzant els instruments i els elements auxiliars adequats i 
aplicant el procediment més pertinent en cada cas. 

CE2.1  Explicar les característiques més rellevants, la tipologia i els 
procediments d'ús dels instruments de mesura utilitzats en el camp de les xarxes, 
en funció de la naturalesa de les magnituds que s'han de mesurar i del tipus de 
tecnologia emprada. 
CE2.2  Aplicar els procediments de mesura adequats per mesurar els 
paràmetres (diafonia, atenuació, pèrdua de retorn i d'altres) necessaris per a la 
certificació de cablejats estructurats de coure i fibra òptica en les diferents 
categories i classes normalitzades. 
CE2.3  Aplicar els procediments de mesura adequats per mesurar les magnituds 
elèctriques necessàries en la implantació i el manteniment de xarxes (tensions i 
intensitats elèctriques, impedància, resistència de terra i d'altres). 
CE2.4  En l'anàlisi i estudi de diferents casos pràctics de mesures en xarxes 
simulats, on intervinguin diferents elements de diferents tipus i en funció de la 
naturalesa dels senyals que s'han de mesurar: 
–  Seleccionar l'instrument de mesura i els elements auxiliars més adequats en 

funció del tipus i la naturalesa de les magnituds que es mesuraran i de la 
precisió requerida. 

–  Connectar adequadament els diferents aparells de mesura en funció de les 
característiques de les magnituds que es mesuraran. 

–  Mesurar els senyals i estats propis dels equips i dispositius utilitzats, utilitzant 
adequadament els instruments i aplicant, amb la seguretat requerida, els 
procediments normalitzats. 

–  Interpretar les mesures realitzades, relacionar els estats i valors de les 
magnituds mesurades amb les corresponents de referència, assenyalar les 
diferències obtingudes i justificar els resultats. 

–  Elaborar un informe-memòria de les activitats desenvolupades i els resultats 
obtinguts, i estructurar-lo en els apartats necessaris per a una documentació 
adequada (descripció del procés seguit, mitjans utilitzats, esquemes i plànols, 
explicació funcional, mesures...). 

 
C3:  Diagnosticar avaries a les xarxes, identificar-ne la naturalesa (física o lògica) i 
aplicar els procediments i les tècniques més adequades en cada cas. 

CE3.1  Classificar i explicar la tipologia i les característiques de les avaries de 
naturalesa física que es presenten a les xarxes. 
CE3.2  Classificar i explicar la tipologia i les característiques de les avaries de 
naturalesa lògica que es presenten a les xarxes. 
CE3.3  Descriure les tècniques generals i els mitjans tècnics específics 
necessaris per localitzar avaries de naturalesa física a les xarxes. 
CE3.4  Descriure les tècniques generals i els mitjans tècnics específics 
necessaris per localitzar avaries de naturalesa lògica a les xarxes. 
CE3.5  Descriure el procés general utilitzat per diagnosticar i localitzar avaries de 
naturalesa física o lògica a les xarxes. 
CE3.6  En diversos supòsits o casos pràctics simulats degudament caracteritzats 
per al diagnòstic i la localització d'avaries en una xarxa: 
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–  Interpretar la documentació del sistema i identificar els diferents blocs 
funcionals i components específics que el formen. 

–  Identificar els símptomes de l'avaria i caracteritzar-la pels efectes que 
produeix. 

–  Formular almenys una hipòtesi de la causa possible que pot produir l'avaria i 
relacionar-la amb els símptomes (físics o lògics) que presenta el sistema. 

–  Elaborar un pla d'intervenció en el sistema per determinar la causa o les 
causes que produeixen l'avaria. 

–  Localitzar l'element (físic o lògic) responsable de l'avaria i procedir a la 
substitució (mitjançant l'ús de components similars o equivalents) o modificació 
de l'element, la configuració o el programa aplicant els procediments 
necessaris i en un temps adequat. 

–  Efectuar les comprovacions, les modificacions i els ajustos dels paràmetres del 
sistema seguint les especificacions de la documentació tècnica corresponent, i 
utilitzant les eines adequades que permetin posar-lo a punt en cada cas. 

–  Elaborar un informe-memòria de les activitats desenvolupades i els resultats 
obtinguts, i estructurar-lo en els apartats necessaris per a una documentació 
adequada (descripció del procés seguit, mitjans utilitzats, mesures, explicació 
funcional i esquemes...). 

 
C4:  Aplicar tècniques i procediments per garantir la seguretat i la qualitat en el 
procés d'implantació i manteniment de xarxes. 

CE4.1  Identificar el contingut d'un pla de qualitat i relacionar-lo amb el producte o 
procés i amb les normes i els estàndards de qualitat vigents. 
CE4.2  Descriure els criteris de valoració de les característiques de control.  
CE4.3  Explicar l'estructura i el contingut de les pautes i els informes de control. 
CE4.4  A partir d'un supòsit pràctic d'implantació o manteniment d'una xarxa, 
definida per les seves especificacions tècniques, el procés, els mitjans tècnics, els 
recursos humans i la planificació: 
–  Analitzar les especificacions del sistema per determinar les característiques de 

qualitat sotmeses a control. 
–  Establir les fases de control de la implantació del sistema. 
–  Aplicar les pautes de control i determinar els procediments, els dispositius i els 

instruments requerits. 
–  Elaborar la informació i les fitxes de recollida de dades que s'han d'utilitzar. 
–  Redactar informes de no-conformitat d'acord amb els procediments establerts. 
CE4.5  Identificar el contingut d'un pla de seguretat i relacionar-lo amb el 
producte o procés i amb les normes i la reglamentació de seguretat vigents. 
CE4.6  A partir d'una sèrie de supòsits en què es descriuen diferents entorns de 
treball relacionats amb la implantació i el manteniment de xarxes: 
–  Determinar les especificacions dels mitjans i els equips de seguretat i 

protecció. 
–  Elaborar documentació tècnica en què aparegui la ubicació d'equips 

d'emergència, els senyals, les alarmes i els punts de sortida en cas 
d'emergència, ajustant-se a la legislació vigent. 

–  Elaborar procediments i pautes que cal seguir per actuar amb la seguretat 
adequada. 

–  Redactar informes de no-conformitat d'acord amb els procediments establerts. 
 

C5:  Elaborar i impartir plans de capacitació sobre procediments d'implantació, 
manteniment i administració de xarxes. 

CE5.1  Definir amb precisió els elements que ha de tenir un pla de capacitació 
tècnica per a un equip de treball. 
CE5.2  Enumerar i explicar diferents tècniques per al diagnòstic de necessitats de 
capacitació de continguts tècnics d'un grup de persones 
CE5.3  Explicar amb precisió les diferències existents entre els diferents tipus de 
contingut que ha d'aparèixer en un pla de capacitació tècnica: conceptuals, 
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procedimentals i actitudinals. 
CE5.4  Descriure diferents tècniques i mètodes formatius per a la capacitació 
tècnica de grups de persones. 
CE5.5  En un supòsit pràctic degudament caracteritzat per a la capacitació d'un 
grup de persones en una tècnica, un procediment o un equip específics, elaborar 
una presentació multimèdia que serveixi de suport per a l'exposició de continguts 
que inclogui almenys els elements següents: 
–  Guió de la presentació, degudament estructurat. 
–  Elements gràfics de qualitat adequada. 
–  Textos explicatius annexos als gràfics. 
–  Efectes adequats a la seqüència de presentació. 
–  Cura estètica del contingut. 
–  Elements multimèdia de suport a la presentació. 
CE5.6  En un supòsit pràctic degudament caracteritzat per a la capacitació d'un 
grup de persones en una tècnica, un procediment o un equip específics, elaborar i 
impartir, de manera simulada en l'entorn d'aprenentatge, un programa de 
capacitació que inclogui almenys les característiques següents: 
–  Realització del diagnòstic i el registre individualitzats de les necessitats 

d'aprenentatge. 
–  Elaboració precisa dels objectius que cal assolir en el temps establert. 
–  Selecció dels continguts i la seva tipologia d'acord amb els objectius i la seva 

naturalesa. 
–  Preparació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge en el format adequat, 

inclosos el procés operatiu, els recursos i la metodologia que cal utilitzar. 
–  Establiment de la seqüenciació en el desenvolupament de continguts i 

activitats. 
–  Preparació de les activitats, els procediments i els instruments per a l'avaluació 

dels aprenentatges. 
–  Desenvolupament de la impartició simulada en temps i forma, explicant amb 

deteniment les accions que suposadament es durien a terme en una situació 
real. 

 
Sumari 

 
1.  Seguiment i control del projecte. 

–  Explicació dels conceptes seguiment i control. 
–  Comparació dels plans previst, real i programat. 
–  Anàlisi i descripció de les activitats de seguiment i control. 

–  Assignació detallada de tasques. 
–  Comunicació a l'equip del projecte. 
–  Seguiment de tasques. 
–  Gestió d'incidències: anàlisi de l'impacte, proposta de solució, registre de 

la incidència. 
–  Gestió de canvis en els requisits: petició de canvi, anàlisi de la petició, 

aprovació de la solució, estimació de l'esforç i planificació de la solució, 
registre del canvi. 

–  Seguiment de costos. 
–  Exemplificació de diferents tipus de documents producte del seguiment i el 

control. 
 

2.  Elaboració de protocols d'intervenció en la implantació i el manteniment de 
xarxes. 

–  Descripció i caracterització del concepte de procediment operatiu estàndard. 
–  Identificació i descripció breu de les diferents fases de l'elaboració de 

procediments. 
–  Preparació de la documentació. 
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–  Llistat de les activitats necessàries i seqüència. 
–  Elaboració del diagrama de flux. 
–  Desenvolupament del document. 
–  Revisió i verificació. 
–  Aprovació. 
–  Identificació. 
–  Registre. 
–  Distribució. 
–  Capacitació. 

–  Descripció i exemplificació de models de format de procediments operatius. 
–  Anàlisi de tipologies i característiques dels procediments d'implantació de 

xarxes. 
–  Anàlisi de tipologies i característiques dels procediments de posada en servei 

de xarxes: proves, verificacions i registres. 
–  Anàlisi de tipologies i característiques dels procediments de manteniment de 

xarxes: preventiu i correctiu. 
–  Exemplificació de diferents protocols d'intervenció en la implantació i el 

manteniment de xarxes. 
 

3.  Sistemes de subministrament elèctric. Característiques, magnituds i 
mesures. 

–  Identificació i caracterització dels diferents tipus d'instal·lacions de 
subministrament elèctric. 

–  Mesures de magnituds elèctriques. 
–  Definició i unitats de mesura de les magnituds elèctriques més comunes: 

tensió, intensitat, impedància, resistència de terra. 
–  Descripció de diferents dispositius de mesura. 

–  Descripció i comparació de diferents elements de protecció elèctrica. 
–  Fusible. 
–  Interruptor magnetotèrmic. 
–  Interruptor diferencial. 
–  Presa de terra. 

–  Sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI). 
–  Pertorbacions comunes en el subministrament d'energia elèctrica. 
–  Comparació i criteris de selecció de diferents tipus de tecnologies de 

sistemes SAI: fora de línia/en espera, interactiu, doble conversió/en línia, 
ferroressonants. 

–  Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
 

4.  Procediments de certificació de xarxes d'àrea local. 
–  Referències normatives: 

–  Cablejat estructurat: ISO 11801 i UNE EN 50173. 
–  Compatibilitat electromagnètica (EMC): UNE EN 50081 i 50082. 
–  Protecció contra incendis: IEC 331, IEC 332, IEC 754, IEC 1034. 
–  IEC 61935: certificació de cablejats. 

–  Sistema de cablejat estructurat. 
–  Descripció de l'estructura jeràrquica: cablejat horitzontal i cablejat vertical. 
–  Identificació i codificació de plaques i rosetes de connexió. 

–  Anàlisi dels paràmetres característics d'un mitjà de transmissió. 
–  Mapa de cablejat (wire map). 
–  Longitud (length). 
–  Atenuació (insertion loss). 
–  Pèrdues de retorn (return loss). 
–  Retard de propagació (propagation delay). 
–  Paràmetres relacionats amb la diafonia (crosstalk): NEXT, FEXT, PS-

NEXT, PS-FEXT. 
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–  Paràmetres relacionats amb la relació senyal-soroll (SNR): ACR, ELFEXT, 
PS-ACR, PS-ELFEXT. 

–  Anàlisi de la normativa de certificació de cablejats. 
–  Caracterització de les diferents categories/classes. 

–  Descripció de la funcionalitat i els criteris d'ús d'instruments de mesura. 
–  Distinció entre enllaç permanent i canal. 
–  Comprovador (tester). 
–  Certificadors. 

–  Anàlisi del procediment de certificació. 
–  Normes que cal tenir en compte. 
–  Calibratge de l'instrument certificador. 
–  Paràmetres que cal certificar. 
–  Documentació dels resultats. 

–  Descripció breu de la reglamentació ICT (infraestructures comunes de 
telecomunicacions). 

–  Desenvolupament de supòsits pràctics de realització de mesuraments en què: 
–  Se seleccionin l'instrument de mesura i els elements auxiliars més 

adequats en funció del tipus i la naturalesa de les magnituds que es 
mesuraran i de la precisió requerida. 

–  Es connectin adequadament els diferents aparells de mesura en funció de 
les característiques de les magnituds que es mesuraran. 

–  Es mesurin els senyals i estats propis dels equips i els dispositius utilitzats. 
–  S'utilitzin adequadament els instruments i s'apliquin amb la seguretat 

requerida els procediments normalitzats. 
–  S'interpretin les mesures realitzades, es relacionin els estats i valors de les 

magnituds mesurades amb les corresponents de referència, s'assenyalin 
les diferències obtingudes i es justifiquin els resultats. 

–  S'elabori un informe-memòria de les activitats desenvolupades i els 
resultats obtinguts, estructurat en els apartats necessaris per a una 
documentació adequada (descripció del procés seguit, mitjans utilitzats, 
esquemes i plànols, explicació funcional, mesures...). 

 
5.  Diagnòstic i solució d'avaries físiques i lògiques en la infraestructura de 

xarxa. 
–  Anàlisi de les avaries físiques. 

–  Descripció i caracterització dels diferents tipus. 
–  Tècniques generals i mitjans tècnics específics utilitzats en la localització. 

–  Anàlisi de les avaries lògiques. 
–  Descripció i caracterització dels diferents tipus. 
–  Tècniques generals i mitjans tècnics específics utilitzats en la localització. 

–  Identificació i anàlisi de les diferents fases del procés de diagnòstic i solució 
d'avaries. 
–  Definició del problema. 
–  Descripció del problema. 
–  Establiment de les possibles causes. 
–  Prova de les causes més probables. 
–  Verificació de la causa real. 
–  Planificació de les intervencions. 
–  Comprovació de la reparació. 
–  Documentació. 

–  Descripció i exemplificació de l'ús dels diagrames de causa/efecte (Ishikawa) 
en la solució de problemes. 

–  Descripció de la funcionalitat i els criteris d'ús d'eines de maquinari de 
diagnòstic. 
–  Polímetre. 
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–  Comprovador de cablejat. 
–  Generador i localitzador de tons. 
–  Reflectòmetre de domini temporal. 
–  Certificador de cablejat. 

–  Descripció de la funcionalitat, criteris d'ús i exemplificació d'eines de 
programari de diagnòstic. 
–  Monitor de xarxa. 
–  Analitzador de protocols. 
–  Utilitats TCP/IP: ping, traceroute, arp, netstat. 

–  Desenvolupament de supòsits o casos pràctics simulats degudament 
caracteritzats per al diagnòstic i la localització d'avaries en una xarxa en què: 
–  S'interpreti la documentació del sistema i s'identifiquin els diferents blocs 

funcionals i components específics que el formen. 
–  S'identifiquin els símptomes de l'avaria i es caracteritzi l'avaria pels efectes 

que produeix. 
–  Es formuli almenys una hipòtesi de la causa possible que pot produir 

l'avaria i es relacioni l'avaria amb els símptomes (físics o lògics) que 
presenta el sistema. 

–  S'elabori un pla d'intervenció en el sistema per determinar la causa o les 
causes que produeixen l'avaria. 

–  Es localitzi l'element (físic o lògic) responsable de l'avaria i es procedeixi a 
la substitució (mitjançant l'ús de components similars o equivalents) o 
modificació de l'element, la configuració o el programa aplicant els 
procediments necessaris i en un temps adequat. 

–  S'efectuïn les comprovacions, les modificacions i els ajustos dels 
paràmetres del sistema seguint les especificacions de la documentació 
tècnica corresponent i utilitzant les eines adequades que permetin posar-
lo a punt en cada cas. 

–  S'elabori un informe-memòria de les activitats desenvolupades i els 
resultats obtinguts, estructurat en els apartats necessaris per a una 
documentació adequada (descripció del procés seguit, mitjans utilitzats, 
mesures, explicació funcional i esquemes). 

 
6.  Gestió de la qualitat en el projecte. 

–  Definició i caracterització de la qualitat. 
–  Referència a les normes de qualitat vigents. 

–  De gestió del projecte. 
–  Del producte del projecte. 

–  Identificació i descripció dels processos implicats. 
–  Planificació de la qualitat. 
–  Assegurament de la qualitat. 
–  Control de la qualitat. 

–  Tècniques de control de la qualitat. 
–  Inspecció. 
–  Diagrames de control. 
–  Histogrames (diagrames de Pareto). 

–  Identificació d'eines informàtiques per a la gestió de la qualitat. 
–  Pla de qualitat. 
–  Definició i objectius. 
–  Referència a les normes de seguretat vigents. 
–  Distinció entre pla de qualitat i sistema de qualitat. 
–  Criteris que cal adoptar per garantir la qualitat. 
–  Preparació, revisió, acceptació i actualització del pla de qualitat. 
–  Identificació del contingut del pla de qualitat. 
–  Descripció dels criteris de valoració de les característiques de control. 
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–  Exemples simplificats de formats per a la presentació dels plans de qualitat. 
–  Desenvolupament d'un supòsit pràctic d'implantació o manteniment d'una 

xarxa, degudament caracteritzat per les seves especificacions tècniques, el 
procés, els mitjans tècnics, els recursos humans i la planificació, en què: 
–  S'analitzin les especificacions del sistema per determinar les 

característiques de qualitat sotmeses a control. 
–  S'estableixin les fases de control de la implantació del sistema. 
–  S'apliquin les pautes de control i es determinin els procediments, els 

dispositius i els instruments requerits. 
–  S'elaborin la informació i les fitxes de recollida de dades que s'han 

d'utilitzar. 
–  Es redactin informes de no-conformitat d'acord amb els procediments 

establerts. 
 

7.  El pla de seguretat en l'execució de projectes d'implantació de la 
infraestructura de xarxa telemàtica. 

–  Definició i objectius. 
–  Referència a les normes de seguretat vigents. 
–  Criteris que cal adoptar per garantir la seguretat. 
–  Identificació del contingut del pla de seguretat. 
–  Identificació d'eines informàtiques per a l'aplicació i el seguiment d'un pla de 

seguretat. 
–  Desenvolupament de supòsits on es descriguin diferents entorns de treball 

relacionats amb la implantació i el manteniment de xarxes i en els quals: 
–  Es determinin les especificacions dels mitjans i els equips de seguretat i 

protecció. 
–  S'elabori documentació tècnica en què aparegui la ubicació d'equips 

d'emergència, els senyals, les alarmes i els punts de sortida en cas 
d'emergència, ajustant-se a la legislació vigent. 

–  S'elaborin procediments i pautes que cal seguir per actuar amb la 
seguretat adequada. 

–  Es redactin informes de no-conformitat d'acord amb els procediments 
establerts. 

–  Identificació i descripció de tècniques i eines per al diagnòstic de necessitats 
de capacitació. 
–  Anàlisi del lloc de treball. 
–  Anàlisi de tasques. 
–  Inventari d'habilitats. 
–  Avaluació de l'acompliment. 
–  Observació directa al lloc. 
–  Enquestes. 
–  Entrevistes estructurades o obertes. 
–  Ús de les diferents tècniques de discussió dirigida: pluges d'idees, fòrum, 

taules rodones, grups de debat... 
–  Proves tècniques per a determinades competències. 

–  Anàlisi de l'elaboració d'objectius de capacitació. 
–  Caracterització dels objectius de capacitació: observables, assolibles, 

concrets i mesurables. 
–  Descripció bàsica del model de capacitació basada en competències. 
–  Identificació de criteris que cal considerar en l'elaboració d'objectius. 
–  Exemplificació d'objectius de capacitació basats en competències. 

–  Identificació i anàlisi de les fases del procés d'elaboració de continguts. 
–  Anàlisi de capacitats. 
–  Selecció de continguts: conceptuals, procedimentals i actitudinals. 
–  Tipus de formats i continguts. 
–  Organització de continguts. 
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–  Descripció de metodologies d'ensenyament-aprenentatge basat en 
competències. 
–  Caracterització de l'ensenyament-aprenentatge basat en competències. 
–  Exemplificació de metodologies. 
–  Descripció de tècniques de presentació i exposició de continguts. 
–  Descripció de tècniques d'elaboració de presentacions multimèdia. 

–  Anàlisi de l'avaluació de l'aprenentatge. 
–  Formulació d'evidències d'acompliment. 
–  Identificació de criteris de realització. 
–  Identificació i descripció de diferents tipus de formats i continguts. 

–  Identificació de diferents registres de seguiment del procés de capacitació. 
–  Desenvolupament d'un supòsit pràctic degudament caracteritzat per a la 

capacitació d'un grup de persones en una tècnica, un procediment o un equip 
específics en el qual s'elabori una presentació multimèdia que serveixi de 
suport per a l'exposició de continguts i que inclogui almenys els elements 
següents: 
–  Guió de la presentació, degudament estructurat. 
–  Elements gràfics de qualitat adequada. 
–  Textos explicatius annexos als gràfics. 
–  Efectes adequats a la seqüència de presentació. 
–  Cura estètica del contingut. 
–  Elements multimèdia de suport a la presentació. 

–  Desenvolupament d'un supòsit pràctic degudament caracteritzat per a la 
capacitació d'un grup de persones en una tècnica, un procediment o un equip 
específics en el qual s'elabori i s'imparteixi, de manera simulada en l'entorn 
d'aprenentatge, un programa de capacitació en què: 
–  Es diagnostiquin i registrin de manera individualitzada les necessitats 

d'aprenentatge. 
–  S'elaborin amb precisió els objectius que cal assolir en el temps establert. 
–  Se seleccionin els continguts i la seva tipologia d'acord amb els objectius i 

la seva naturalesa. 
–  Es preparin activitats d'ensenyament-aprenentatge en el format adequat, 

inclosos el procés operatiu, els recursos i la metodologia que cal utilitzar. 
–  S'estableixi la seqüenciació en el desenvolupament de continguts i 

activitats. 
–  Es preparin les activitats, els procediments i els instruments per a 

l'avaluació dels aprenentatges. 
–  Es desenvolupi la impartició simulada en temps i forma, explicant amb 

deteniment les accions que suposadament es durien a terme en una 
situació real. 

–  Identificació i descripció de les fases del procés de recepció d'infraestructures 
de xarxa telemàtica. 
–  Recepció provisional i termini de garantia. 
–  Recepció definitiva. 
–  Liquidació del projecte. 

–  Identificació i descripció de les tasques de tancament del projecte. 
–  Transferència de coneixement. 
–  Comunicat de finalització formal del projecte. 
–  Informe sobre costos i tancament econòmic. 
–  Arxivament de la documentació de gestió del projecte. 
–  Inclusió en l'inventari de projectes. 
–  Valoració del projecte: lliçons apreses. 

–  Exemplificació de diferents tipus de documents utilitzats en el tancament del 
projecte. 
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Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 
 

Unitats formatives Durada total de les unitats 
formatives en hores 

Nombre màxim d'hores 
susceptibles de formació a 

distància 

Unitat formativa 1 – UF1877 
Unitat formativa 2 – UF1878 

50 
70 

50 
40 

 

Seqüència: 
 

Per accedir a la unitat formativa UF2 cal haver superat la unitat formativa UF1. 
 

Criteris d'accés per als alumnes 
 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL FORMATIU 3 

 
Denominació: ADMINISTRACIÓ DE XARXES TELEMÀTIQUES 

 
Codi: MF0230_3 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC0230_3 Administrar la infraestructura de xarxa telemàtica. 

 
Durada: 210 hores 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: EQUIPS D'INTERCONNEXIÓ I SERVEIS DE XARXA 

 
Codi: UF1879 

 
Durada: 70 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1 i l'RP2. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Implantar de manera correcta i eficaç productes de programari de 
comunicacions en diferents plataformes. 

CE1.1  Explicar la funció dels serveis DNS i DHCP i dels seus components. 
CE1.2  Explicar les funcions d'un servidor intermediari i les seves 
implementacions comercials habituals, destacant si ofereix serveis de tallafoc, 
NAT o memòria cau. 
CE1.3  Descriure els avantatges i desavantatges d'utilitzar un encaminador de 
programari enfront d'un encaminador de maquinari. 
CE1.4  En un cas pràctic: 
–  Instal·lar i configurar un servei DNS, inclosos un DNS dinàmic i el servei DHCP 
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per a DNS. 
–  Instal·lar el servei DHCP, creant un àmbit i configurant intervals d'adreces i de 

reserves. 
–  Verificar el funcionament dels serveis instal·lats. 
CE1.5  En un cas pràctic: 
–  Instal·lar un servidor intermediari. 
–  Configurar les diferents opcions: NAT, memòria cau, tallafoc. 
CE1.6  En un cas pràctic: 
–  Dur a terme la instal·lació i la configuració mitjançant un ordinador. 
–  Verificar el funcionament de l'equip de l'encaminador d'acord amb els requisits 

d'encaminament. 
 

C2:  Establir la configuració dels equips d'interconnexió més adequada per a les 
necessitats de la instal·lació. 

CE2.1  Explicar les diferents configuracions que es poden realitzar amb 
concentradors apilables. 
CE2.2  Explicar les diferents maneres d'aïllar trànsit de nivell 2 i 3 del model OSI 
entre diferents LAN. 
CE2.3  Descriure la problemàtica de l'aparició de bucles en interconnectar xarxes 
LAN mitjançant ponts. 
CE2.4  Explicar el funcionament de l'algoritme d'arbre d'expansió. 
CE2.5  Explicar les diferents maneres de configurar una VLAN. 
CE2.6  Partint d'un supòsit pràctic: 
–  Configurar una VLAN per agrupació de ports en un únic commutador. 
–  Configurar una VLAN per agrupació de ports en dos commutadors. 
–  Configurar una VLAN per agrupació d'adreces MAC. 
–  Verificar si les VLAN definides compleixen els requisits plantejats. 
CE2.7  Partint d'un supòsit pràctic: 
–  Configurar la taula de rutes d'un encaminador. 
–  Verificar si les taules de rutes són les correctes per a l'encaminament requerit. 
–  Definir la llista de control d'accés. 
–  Establir la configuració de DHCP, si l'encaminador ho permet. 

 
Sumari 

 
1.  Protocol TCP/IP. 

–  Arquitectura TCP/IP. Descripció i funcions dels diferents nivells. 
–  Nivell físic. 
–  Nivell d'accés a la xarxa. 
–  Nivell d'Internet. 
–  Nivell de transport. 
–  Nivell d'aplicacions. 

–  Anàlisi de la transmissió de dades: encapsulatge i desencapsulatge. 
–  Correspondència entre el model de referència per a la interconnexió de 

sistemes oberts (OSI) i l'arquitectura TCP/IP. 
–  Definició de xarxa IP. 
–  Exemplificació d'implementacions de xarxes TCP/IP demostrativa de la seva 

gran varietat. 
–  Descripció i caracterització del protocol IP: fora de línia, no fiable. 
–  Anàlisi del format del datagrama IP. 
–  Descripció i caracterització del protocol TCP: orientat a connexió, fiable. 
–  Anàlisi del format del segment TCP. 
–  Enumeració i exemplificació dels diferents nivells d'adreçament: adreces 

físiques, adreces lògiques, ports, específiques de l'aplicació (URL, correu 
electrònic). 

–  Anàlisis de l'adreçament IPv4. 
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–  Estructura d'una adreça IP. 
–  Classes d'adreces IP. 
–  Màscares. 
–  Notacions. 
–  Adreces públiques i privades. 
–  Adreces reservades i restringides. 
–  Problemàtica de l'adreçament i subxarxes. 
–  Màscares de subxarxa de longitud variable (VLSM). 

–  Menció d'IPv6 com a evolució d'IPv4. 
–  Explicació de l'ús de ports i sòcols com a mecanisme de multiplexació. 
–  Descripció i funcionament del protocol de resolució d'adreces físiques (ARP). 

–  Explicació de l'objectiu i el funcionament. 
–  Tipus de missatges ARP. 
–  Taula ARP. 
–  Protocol de resolució d'adreces invers (RARP) i BOOTP. 
–  Exemplificació d'ordres ARP en sistemes Windows i Linux. 

–  Descripció i funcionament d'ICMP. 
–  Explicació dels objectius. 
–  Tipus de missatges ICMP. 
–  Exemplificació d'ordres ICMP en sistemes Windows i Linux. 

–  Descripció i funcionament del protocol de traducció d'adreces de xarxa (NAT). 
–  Explicació dels objectius i el funcionament. 
–  Exemplificació d'escenaris d'ús de NAT. 
–  Tipus de NAT: estàtic i dinàmic. 
–  NAT invers o de destinació (DNAT). 
–  Traducció d'adreces de port (PAT). 
–  Exemplificació d'una configuració NAT en sistemes Linux amb iptables. 
–  Descripció i usos d'UDP. 
–  Comparació entre UDP i TCP. 
–  Descripció breu i funció d'alguns protocols de nivell d'aplicació: SNMP, 

DNS, NTP, BGP, Telnet, FTP, TFTP, SMTP, HTTP i NFS. 
 

2.  Serveis de nivell d'aplicació. 
–  Anàlisi del protocol de servei de noms de domini (DNS). 

–  Exemplificació dels diferents nivells d'adreçament: adreces físiques, 
adreces lògiques, ports, específiques de l'aplicació (URL, correu 
electrònic). 

–  Necessitat, objectius i característiques de DNS. 
–  Descripció de l'estructura jeràrquica de DNS. 
–  Tipus de servidors: primari, secundari i memòria cau. 
–  Explicació de la delegació d'autoritat. Subdominis. 
–  Enumeració dels tipus de registres: SOA, NS, A, CNAME i MX. 
–  Exemplificació del procés de resolució de noms. 
–  Descripció i elements de l'arquitectura client-servidor de DNS. 
–  Resolució inversa (reverse DNS lookup). 
–  Exemplificació d'ordres DNS en sistemes Windows i Linux. 

–  Implementació del servei de noms de domini (DNS). 
–  Desenvolupament d'un supòsit pràctic en què es mostri la instal·lació i 

configuració d'un servidor DNS en un sistema Linux utilitzant BIND 
(Berkeley Internet Name Domain), creant un àmbit i configurant rangs 
d'adreces i de reserves. 

–  Configuració d'equips client per a la resolució de noms. 
–  Descripció i funcionament del protocol de configuració dinàmica d'amfitrió 

(DHCP). 
–  Objectius i funcionament. 
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–  Descripció i elements de l'arquitectura client-servidor DHCP. 
–  Descripció dels mètodes d'assignació d'adreces IP: estàtica, automàtica i 

dinàmica. 
–  Conceptes de rangs, exclusions, concessions i reserves. 
–  Enumeració dels paràmetres configurables per DHCP. 
–  Exemplificació del procés d'assignació de configuració amb DHCP. 
–  Comparació entre els protocols DHCP i BOOTP. 

–  Implementació del protocol de configuració dinàmica d'amfitrió (DHCP). 
–  Instal·lació d'un servidor DNS en un sistema Linux. 
–  Desenvolupament d'un supòsit pràctic en què es mostri la instal·lació i la 

configuració d'un servidor DNS en un sistema Windows. 
–  Desenvolupament d'un supòsit pràctic en què es mostri la instal·lació i 

configuració d'un servidor DNS en un sistema Windows, inclosos un DNS 
dinàmic i el servei DHCP per a DNS. 

–  Configuració d'equips client DHCP. 
–  Descripció i funcionament d'un servidor intermediari. 

–  Explicació del concepte genèric de servidor intermediari. 
–  Anàlisi dels avantatges i els inconvenients de l'ús de servidors 

intermediaris. 
–  Concepte de servidor intermediari transparent. 
–  Descripció i funcionament d'un servidor cau. 
–  Servidor intermediari invers. 
–  Enumeració de servidors intermediaris per a altres serveis: NAT, SMTP, 

FTP. 
–  Comparació entre un servidor intermediari i un tallafoc pel que fa al mode 

de funcionament i a les prestacions. 
–  Identificació i comparació de servidors intermediaris comercials i de codi 

obert, destacant si ofereixen serveis de tallafoc, NAT o memòria cau. 
–  Implementació d'un servei de servidor intermediari. 

–  Desenvolupament d'un supòsit pràctic en què es mostri la instal·lació d'un 
servidor cau configurant les diferents opcions: NAT, memòria cau, tallafoc. 

 
3.  Configuració d'equips d'interconnexió. 

–  Repetidors (hubs). 
–  Anàlisi de la seva influència en els dominis de col·lisió i de difusió. 
–  Enumeració de diferents usos. 

–  Explicació de la tècnica de segmentació i els avantatges. 
–  Ponts (bridges). 

–  Anàlisi de la seva influència en els dominis de col·lisió i de difusió. 
–  Enumeració de diferents usos. 
–  Exemplificació de ponts que interconnecten xarxes 802.x iguals o diferents. 
–  Caracterització d'un pont transparent i descripció del protocol d'arbre 

d'expansió. 
–  Caracterització d'un pont remot. 

–  Commutadors (switches). 
–  Anàlisi de la seva influència en els dominis de col·lisió i de difusió. 
–  Comparació de diferents tipus de commutació: Cut-Through, Store-and-

Forward i Fragment-free Switching. 
–  Comparació entre commutadors i ponts. 
–  Menció a la commutació de nivell 3 i 4. 
–  Enumeració de diferents usos. 

–  Xarxes d'àrea local virtuals (VLAN). 
–  Explicació del concepte i el funcionament. 
–  Concepte d'entroncament de VLAN (VLAN trunking). 
–  Anàlisi de la seva influència en els dominis de col·lisió i de difusió. 
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–  Anàlisi dels avantatges de l'ús de VLAN. 
–  Descripció i comparació de VLAN estàtiques i dinàmiques. 
–  Descripció i comparació de les tècniques de definició de VLAN, agrupació 

de ports i agrupació de MAC. 
–  Descripció de l'agregació d'enllaços (link trunk) i l'etiquetatge. 
–  Enumeració de diferents usos recomanats i no recomanats. 

–  Punts d'accés sense fil. 
–  Identificació i comparació de diferents estàndards 802.11. 
–  Descripció i comparació dels modes de funcionament infraestructura i ad-

hoc. 
–  Identificació i descripció dels principals riscos de seguretat. 
–  Explicació de tecnologies i recomanacions de bones pràctiques de 

seguretat en xarxes Wi-Fi. 
–  Desenvolupament d'un supòsit pràctic en què es posin de manifest: 

–  Diferents formes de connexió al commutador per a la configuració. 
–  Les tècniques de definició de VLAN per agrupació de ports (en un o 

diversos commutadors) i agrupació de MAC. 
–  Encaminadors (routers). 

–  Exemplificació de protocols encaminables i no encaminables. 
–  Anàlisi de la seva influència en els dominis de col·lisió i de difusió. 
–  Estructura de la taula d'encaminament. 
–  Comparació de diferents modes de construcció de les taules 

d'encaminament: estat de maquinari, estàtiques i dinàmiques. 
–  Anàlisi dels avantatges i les limitacions de l'encaminament estàtic. 
–  Descripció de CIDR com a millora en l'administració d'adreces IP. 
–  Comparació entre les dues tècniques bàsiques d'encaminament: vector de 

distància i estat de l'enllaç. 
–  Definició de distància administrativa, mètrica i convergència. 
–  Enumeració dels objectius dels protocols d'encaminament. 
–  Descripció de les característiques i comparació dels tipus interior i exterior 

de protocols d'encaminament. 
–  Explicació de les característiques i els criteris d'ús de diferents protocols 

d'encaminament: RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, BGP. 
–  Explicació dels conceptes unicast, broadcast i multicast. 
–  Instal·lació i configuració d'un encaminador en un sistema Linux utilitzant 

un producte de programari de codi obert. 
–  Descripció dels avantatges i els desavantatges d'utilitzar un encaminador 

de programari enfront d'un encaminador de maquinari. 
–  Desenvolupament d'un supòsit pràctic degudament caracteritzat en què es 

mostrin les següents tècniques bàsiques de configuració i administració 
d'encaminadors: 
–  Diferents formes de connexió a l'encaminador per a la configuració inicial. 
–  Configuració de l'encaminament estàtic i ruta per defecte. 
–  Definició de llistes de control d'accés (ACL). 
–  Establiment de la configuració de DHCP, si l'encaminador ho permet. 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: GESTIÓ DE XARXES TELEMÀTIQUES 

 
Codi: UF1880 

 
Durada: 90 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3 i l'RP4. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 
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C1:  Implantar procediments de monitoratge i alarmes per al manteniment i la millora 
del rendiment de la xarxa. 

CE1.1  Explicar la funció dels protocols d'intercanvi de missatges de gestió. 
CE1.2  Associar els paràmetres que defineixen el funcionament d'un component 
de la xarxa a un procediment de monitoratge per mesurar-ne els valors. 
CE1.3  Distingir els equips susceptibles de ser monitorats en funció de la seva 
importància operativa. 
CE1.4  Planificar els procediments de monitoratge perquè tinguin la mínima 
incidència en el funcionament de la xarxa. 
CE1.5  Emprar els protocols de gestió i monitoratge (SNMP/RMON) per 
determinar l'estat de funcionament i la càrrega de cada element de la xarxa. 
CE1.6  Emprar programes per monitorar els serveis actius als elements de la 
xarxa. 
CE1.7  Traduir els valors dels paràmetres d'un component de la xarxa en el nivell 
de prestacions que el component ofereix. 
CE1.8  A partir d'un supòsit pràctic: 
–  Utilitzar els perfils de trànsit i d'ús de la xarxa per determinar com evolucionarà 

l'ús de la xarxa. 
–  Analitzar els resultats obtinguts pel monitoratge per tal de proposar 

modificacions. 
 

C2:  Aplicar procediments de manteniment preventiu definits en la documentació 
tècnica. 

CE2.1  Interpretar un manual d'operació d'un fabricant de components de xarxa 
per efectuar-ne un manteniment correcte. 
CE2.2  En un supòsit pràctic: 
–  Distingir els equips que poden actualitzar el seu microprogramari. 
–  Localitzar l'actualització del microprogramari adequada. 
–  Dur a terme l'actualització del microprogramari. 
–  Verificar el funcionament de l'equip actualitzat. 
CE2.3  Elaborar de manera gràfica un calendari d'operacions de manteniment 
d'acord amb un pla de manteniment establert. 
CE2.4  Aplicar el pla de qualitat establert per a la realització de l'auditoria de 
qualitat. 
CE2.5  En un supòsit pràctic: 
–  Efectuar una captura de trànsit mitjançant un analitzador de trànsit. 
–  Analitzar la captura efectuada i determinar les variacions pel que fa als 

paràmetres de funcionament normal. 
–  Proposar, si cal, una solució i justificar-la. 

 
Sumari 

 
1.  Cicle de vida de les xarxes. 

–  Explicació del cicle de vida d'una xarxa utilitzant el model PDIOO com a 
referència. 

–  Descripció de les tasques i els objectius de les diferents fases. 
–  Planificació. 
–  Disseny. 
–  Implementació. 
–  Ús. 
–  Optimització. 

 
2.  Administració de xarxes. 

–  Explicació del concepte d'administració de xarxes com el conjunt de les fases 
"ús" i "optimització" del model PDIOO. 

–  Recomanacions bàsiques de bones pràctiques. 
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–  Mantenir una organització (NOC) responsabilitzada amb l'administració de 
la xarxa. 

–  Monitorar la xarxa per garantir nivells de servei en el present i el futur. 
–  Controlar, analitzar, provar i registrar canvis a la xarxa. 
–  Mantenir i vetllar per la seguretat de la xarxa. 
–  Mantenir un registre d'incidents i sol·licituds. 

–  Visió general i processos compresos. 
–  Gestió de la configuració. 
–  Gestió de la disponibilitat. 
–  Gestió de la capacitat. 
–  Gestió de seguretat. 
–  Gestió d'incidències. 

–  Centre d'operacions de xarxa. 
–  Explicació de les funcions. 

–  Gestió de la configuració. 
–  Explicació dels objectius.  
–  Enumeració de les activitats. 
–  Identificació i comparació d'eines comercials i de codi obert. 

–  Gestió de la disponibilitat. 
–  Explicació dels objectius. 
–  Enumeració de les activitats. 

–  Gestió de la capacitat. 
–  Explicació dels objectius. 
–  Enumeració de les activitats. 

–  Gestió de la seguretat. 
–  Caracterització de la seguretat de la informació com a garantia de la seva 

disponibilitat, integritat i confidencialitat. 
–  Explicació dels objectius de la gestió de la seguretat. 
–  Referència i explicació dels objectius de control inclosos en el control 10.6 

de la norma ISO27002. 
–  Enumeració de les activitats. 
–  Recomanacions bàsiques de bones pràctiques. 
–  Sistemes de detecció d'intrusions NIDS (Nessus, Snort). 
–  Identificació i comparació d'eines comercials i de codi obert. 

–  Gestió d'incidències. 
–  Explicació dels objectius. 
–  Enumeració de les activitats. 

 
3.  Protocols de gestió de xarxa. 

–  Explicació del marc conceptual. 
–  Entitats que participen en la gestió. 
–  Estructures de dades utilitzades. 
–  Protocols de comunicació. 

–  Components de la infraestructura i l'arquitectura. 
–  Entitat gestora. 
–  Dispositius gestionats. 
–  Protocols de gestió. 

–  Grups d'estàndards. 
–  CMISE/CMIP d'OSI. 
–  SNMP de TCP/IP. 

 
4.  Anàlisi del protocol simple d'administració de xarxes (SNMP). 

–  Objectius i característiques de l'SNMP. 
–  Descripció de l'arquitectura. 

–  Dispositius administrats. 
–  Agents. 
–  Sistema d'administració. 

–  Ordres bàsiques. 
–  Lectura. 
–  Escriptura. 
–  Notificació. 
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–  Operacions transversals. 
–  Base d'informació d'administració (MIB). 

–  Explicació del concepte. 
–  Organització jeràrquica. 

–  Explicació del concepte de TRAP. 
–  Comparació de les versions. 
–  Exemplificació d'usos. 

 
5.  Anàlisi de l'especificació de monitoratge remot de xarxa (RMON). 

–  Explicació de les limitacions de l'SNMP i de la necessitat de monitoratge remot 
a les xarxes. 

–  Caracterització de l'RMON. 
–  Explicació dels avantatges aportats. 
–  Descripció de l'arquitectura client-servidor en què opera. 
–  Comparació de les versions indicant les capes del model TCP/IP en què opera 

cadascuna. 
–  Exemplificació d'usos. 

 
6.  Monitoratge de xarxes. 

–  Classificació i exemplificació dels tipus d'eines de monitoratge. 
–  Diagnòstic. 
–  Monitoratge actiu de la disponibilitat: SNMP. 
–  Monitoratge passiu de la disponibilitat: NetFlow i Nagios. 
–  Monitoratge del rendiment: cricket, mrtg, cacti. 

–  Criteris per identificar els serveis que cal monitorar. 
–  Criteris per planificar els procediments de monitoratge perquè tinguin la 

mínima incidència en el funcionament de la xarxa. 
–  Protocols d'administració de xarxes. 
–  Exemplificació i comparació d'eines comercials i de codi obert. 

 
7.  Anàlisi del rendiment de xarxes. 

–  Planificació de l'anàlisi del rendiment. 
–  Propòsit. 
–  Destinataris de la informació. 
–  Abast. 

–  Indicadors i mètriques. 
–  Explicació dels conceptes. 

–  Identificació dels indicadors de rendiment de la xarxa. 
–  Capacitat nominal i efectiva de la cadena. 
–  Ús del canal. 
–  Retard d'extrem a extrem. 
–  Dispersió del retard (jitter). 
–  Pèrdua de paquets i errors. 

–  Identificació dels indicadors de rendiment dels sistemes. 
–  Disponibilitat. 
–  Memòria, ús i càrrega de la CPU. 
–  Ús de dispositius d'entrada/sortida. 

–  Identificació dels indicadors de rendiment dels serveis. 
–  Disponibilitat. 
–  Temps de resposta. 
–  Càrrega. 

–  Exemples de mesuraments. 
–  Anàlisi de tendències i mesures correctives. 
–  Desenvolupament d'un supòsit pràctic en què es mostrin: 

–  Utilització dels perfils de trànsit i d'ús de la xarxa per determinar com 
evolucionarà l'ús de la xarxa. 

–  L'anàlisi dels resultats obtinguts pel monitoratge per tal de proposar 
modificacions. 
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8.  Manteniment preventiu. 

–  Definició i objectius de manteniment preventiu. 
–  Gestió d'aturades de manteniment. 

–  Periodicitat. 
–  Anàlisi de la necessitat. 
–  Planificació i acord de finestres de manteniment. 
–  Informes de realització. 

–  Explicació de la relació entre el manteniment preventiu i els plans de qualitat. 
–  Exemplificació d'operacions de manteniment indicades en les especificacions 

del fabricant de diferents tipus de dispositius de comunicacions. 
–  El microprogramari dels dispositius de comunicacions. 

–  Definició del concepte de microprogramari. 
–  Explicació de la necessitat d'actualització. 
–  Identificació i descripció de les fases del procés d'actualització del 

microprogramari. 
–  Recomanacions bàsiques de bones pràctiques. 

–  Desenvolupament de supòsits pràctics de resolució d'incidències en què es 
posi de manifest: 
–  L'aplicació dels criteris de selecció d'equips que poden actualitzar el seu 

microprogramari. 
–  La localització de les versions actualitzades del microprogramari. 
–  L'actualització del microprogramari. 
–  La comprovació del funcionament correcte de l'equip actualitzat. 

 
UNITAT FORMATIVA 3 

 
Denominació: RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES EN XARXES TELEMÀTIQUES 

 
Codi: UF1881 

 
Durada: 50 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP5. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Resoldre les incidències que es produeixin duent a terme el diagnòstic de les 
avaries i reparant-les en el temps adequat i amb el nivell de qualitat esperat. 

CE1.1  Definir una seqüència d'operacions que s'han d'efectuar per resoldre un 
problema. 
CE1.2  Identificar les eines disponibles en el protocol utilitzat segons la seva 
finalitat (ping, traceroute, etc.). 
CE1.3  Escollir les eines de diagnòstic específiques en funció de l'operació que 
s'ha d'efectuar. 
CE1.4  Utilitzar analitzadors de trànsit per detectar anomalies en el servei de 
comunicacions. 
CE1.5  Descobrir els nodes de xarxa intermedis mitjançant aplicacions 
específiques. 
CE1.6  Utilitzar els procediments establerts pel fabricant per determinar la causa 
del funcionament incorrecte d'un equip. 
CE1.7  Discriminar les avaries que es presentin en la infraestructura de xarxa 
distingint les que pertanyen a la xarxa d'àrea local de les que pertanyen a la xarxa 
d'àrea estesa. 
CE1.8  En un supòsit pràctic d'una incidència: 
–  Interpretar la documentació tècnica dels equips implicats. 
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–  Interpretar la documentació tècnica del projecte. 
–  Triar les eines de diagnòstic en funció del problema. 
–  Estimar la magnitud del problema per definir l'actuació. 

 
Sumari 

 
1.  Gestió d'incidències. 

–  Definició del concepte d'incidència. 
–  Enumeració dels objectius de la gestió d'incidències. 
–  Identificació i descripció de les activitats. 

–  Identificació. 
–  Registre. 
–  Classificació. 
–  Priorització. 
–  Diagnòstic inicial. 
–  Escalat. 
–  Investigació i diagnòstic. 
–  Resolució i recuperació. 
–  Tancament. 

–  Explicació i exemplificació del flux del procés. 
–  Exemplificació d'indicadors i mètriques. 
–  Recomanacions bàsiques de bones pràctiques. 
–  Sistemes de gestió d'incidències. 

–  Descripció de les funcionalitats. 
–  Exemplificació i comparació d'eines comercials i de codi obert. 

 
2.  Resolució d'incidències. 

–  Identificació i anàlisi de les diferents fases del procés de resolució 
d'incidències. 
–  Definició del problema. 
–  Descripció del problema. 
–  Establiment de les possibles causes. 
–  Prova de les causes més probables. 
–  Verificació de la causa real. 
–  Planificació de les intervencions. 
–  Comprovació de la reparació. 
–  Documentació. 

–  Descripció i exemplificació de l'ús dels diagrames de causa/efecte (Ishikawa) 
en la solució de problemes. 

–  Descripció de la funcionalitat i els criteris d'ús d'eines de maquinari de 
diagnòstic. 
–  Polímetre. 
–  Comprovador de cablejat. 
–  Generador i localitzador de tons. 
–  Reflectòmetre de domini temporal. 
–  Certificador de cablejat. 

–  Descripció de la funcionalitat, criteris d'ús i exemplificació d'eines de 
programari de diagnòstic. 
–  Monitor de xarxa. 
–  Analitzador de protocols. 
–  Utilitats TCP/IP: ping, traceroute, arp, netstat. 

–  Desenvolupament de supòsits pràctics de resolució d'incidències en què es 
posi de manifest: 
–  La interpretació de la documentació tècnica dels equips implicats. 
–  La interpretació de la documentació tècnica del projecte. 
–  L'elecció de les eines de diagnòstic en funció del problema. 
–  L'estimació de la magnitud del problema per definir l'actuació. 

–  Desenvolupament de supòsits pràctics de resolució d'incidències en què 
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s'efectuï una captura de trànsit mitjançant un analitzador de trànsit. 
–  Anàlisi de la captura efectuada i determinació de les variacions pel que fa 

als paràmetres de funcionament normal. 
–  Proposta, si cal, d'una solució justificada. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 
 

Unitats formatives Durada total de les unitats 
formatives en hores 

Nombre màxim d'hores 
susceptibles de formació a 

distància 

Unitat formativa 1 – UF1879 
Unitat formativa 2 – UF1880 
Unitat formativa 3 – UF1881 

70 
90 
50 

40 
50 
20 

 
Seqüència: 

 
Per accedir a la unitat formativa UF2 cal haver superat la unitat formativa UF1, i per 
accedir a la unitat formativa UF3 cal haver superat la unitat formativa UF2. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS D'ADMINISTRACIÓ 
I DISSENY DE XARXES DEPARTAMENTALS 

 
Codi: MP0396 

 
Durada: 80 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Col·laborar en el disseny de xarxes telemàtiques departamentals, inclosos els 
mitjans de transmissió i els equips de comunicacions més adequats segons les 
especificacions rebudes. 

CE1.1  Ser present en l'entrevista de presa de requisits al client. 
CE1.2  Elaborar una proposta de document de requisits. 
CE1.3  Elaborar una proposta d'estudi de viabilitat tecnicoeconòmica 
CE1.4  Elaborar una proposta de topologia de xarxa que compleixi les 
especificacions sobre rendiment, costos i qualitat del servei esperats. 
CE1.5  Proposar els mitjans de transmissió més adequats per al disseny de la 
xarxa d'acord amb els criteris de cost i qualitat esperats. 
CE1.6  Proposar la ubicació dels equips d'interconnexió de manera que es 
compleixin els criteris de qualitat establerts. 
CE1.7  Col·laborar en l'establiment del mode d'adreçament i la seva configuració, 
i incloure-hi les subxarxes que siguin necessàries. 
CE1.8  Participar en la selecció del sistema d'interconnexió amb la xarxa d'àrea 
estesa d'acord amb la topologia escollida i complint els criteris de cost i eficàcia 
acordats. 
CE1.9  Estudiar la conveniència d'establir línies de suport. 

 
C2:  Analitzar la documentació tècnica del projecte d'implantació o manteniment 
d'una xarxa telemàtica departamental, i identificar-hi la informació necessària per 
participar en la planificació dels processos que es requereixen. 

CE2.1  Identificar i descriure: 
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–  La ubicació dels equips de comunicacions de veu i dades. 
–  Les eines i els mitjans necessaris per aplicar els processos. 
–  El sistema de distribució d'energia i els elements de protecció. 
–  Carcasses, quadres, armaris i elements del cablejat. 
–  Els sistemes de ventilació forçada i d'alimentació especial. 
–  El tipus de canalitzacions i la seva distribució en plantes, distribució horitzontal 

i vertical. 
–  Les característiques dels cablejats i les connexions dels elements. 
–  Els sistemes d'identificació i senyalització de conductors, connectors, preses 

d'usuari i equips presents a la instal·lació. 
 

C3:  Elaborar propostes per a la planificació, la programació i el seguiment de la 
implantació o el manteniment d'una xarxa telemàtica departamental a partir de la 
documentació tècnica del projecte que estableix les especificacions necessàries. 

CE3.1  Proposar les fases del procés d'implantació o manteniment. 
CE3.2  Elaborar una proposta de descomposició de cadascuna de les fases en 
les diferents operacions que la componen. 
CE3.3  Proposar les instal·lacions i els equips necessaris per executar el procés. 
CE3.4  Proposar els temps de cada operació. 
CE3.5  Identificar i descriure els punts crítics del procés. 
CE3.6  Proposar la seqüenciació de tasques utilitzant diagrames de Gantt i 
diagrames de xarxa. 
CE3.7  Proposar els recursos humans i els materials adequats. 
CE3.8  Elaborar una proposta de l'estimació de costos. 
CE3.9  Determinar fites de cadascuna de les principals fases del treball. 
CE3.10  Proposar la càrrega de treball en els diferents llocs de treball, equilibrant 
les càrregues. 
CE3.11  Identificar, pel nom o codi normalitzat, els materials, els productes, els 
components, les eines i els equips necessaris per dur a terme les diferents 
operacions que componen la implantació o el manteniment del sistema. 
CE3.12  Generar la informació que defineixi els aprovisionaments, els mitjans, 
l'utillatge, les eines i els estocs intermedis necessaris. 

 
C4:  Diagnosticar i localitzar avaries en una xarxa. 

CE4.1  Interpretar la documentació tècnica del projecte i dels equips implicats. 
CE4.2  Identificar els símptomes de l'avaria i caracteritzar-la pels efectes que 
produeix. 
CE4.3  Proposar hipòtesis de la causa possible que pot produir l'avaria i 
relacionar-la amb els símptomes (físics o lògics) que presenta el sistema. 
CE4.4  Proposar un pla d'intervenció en el sistema per determinar la causa o les 
causes que produeixen l'avaria. 
CE4.5  Intentar localitzar l'element (físic o lògic) responsable de l'avaria i 
col·laborar en la substitució (mitjançant l'ús de components similars o equivalents) 
o modificació de l'element, la configuració o el programa aplicant els procediments 
requerits i en un temps adequat. 
CE4.6  Col·laborar en les comprovacions, les modificacions i els ajustos dels 
paràmetres del sistema seguint les especificacions de la documentació tècnica 
corresponent, i utilitzant les eines adequades que permetin posar-lo a punt en 
cada cas. 
CE4.7  Elaborar una proposta d'informe-memòria de les activitats 
desenvolupades i els resultats obtinguts, i estructurar-lo en els apartats 
necessaris per a una documentació adequada (descripció del procés seguit, 
mitjans utilitzats, mesures, explicació funcional i esquemes). 

 
C5:  Aplicar tècniques i procediments per garantir la qualitat en el procés 
d'implantació i manteniment de xarxes. 
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CE5.1  Analitzar les especificacions del sistema per proposar les característiques 
de qualitat sotmeses a control. 
CE5.2  Proposar les fases de control de la implantació del sistema. 
CE5.3  Col·laborar en l'aplicació de les pautes de control, proposant els 
procediments, dispositius i instruments requerits. 
CE5.4  Elaborar esborranys d'informes i propostes de fitxes de recollida de dades 
que s'han d'utilitzar. 
CE5.5  Redactar esborranys d'informes de no-conformitat d'acord amb els 
procediments establerts. 

 
C6:  Col·laborar en la configuració dels equips d'interconnexió de la xarxa. 

CE6.1  Revisar configuracions de VLAN. Detectar el tipus d'agrupació: per ports 
en commutador únic, per ports en dos commutadors, per agrupació d'adreces 
MAC. 
CE6.2  Verificar si les VLAN definides compleixen els requisits plantejats. 
CE6.3  Col·laborar en la configuració de la taula de rutes d'un encaminador. 
CE6.4  Verificar si les taules de rutes són les correctes per a l'encaminament 
requerit. 
CE6.5  Proposar la llista de control d'accés 
CE6.6  Col·laborar en la configuració de DHCP, si l'encaminador ho permet. 

 
C7:  Elaborar propostes d'evolució de la xarxa en funció de les necessitats. 

CE7.1  Utilitzar els perfils de trànsit i d'ús de la xarxa per determinar com 
evolucionarà l'ús de la xarxa. 
CE7.2  Analitzar els resultats obtinguts pel monitoratge per tal de proposar 
modificacions. 

 
C8:  Participar en els processos de treball de l'empresa seguint les normes i 
instruccions establertes al centre de treball. 

CE8.1  Comportar-se de manera responsable tant en les relacions humanes com 
en les laborals. 
CE8.2  Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE8.3  Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes i 
intentar que s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE8.4  Integrar-se en els processos de producció del centre de treball. 
CE8.5  Fer ús dels canals de comunicació establerts. 
CE8.6  Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut 
laboral i protecció del medi ambient. 

 
 

Sumari 
 

1.  Disseny de xarxes telemàtiques departamentals. 
–  Redacció d'un document de requisits. 
–  Redacció d'un estudi de viabilitat tecnicoeconòmica. 
–  Disseny de la topologia de la xarxa. 
–  Selecció dels mitjans de transmissió. 
–  Ubicació dels equips d'interconnexió. 
–  Definició del mode d'adreçament. 
–  Selecció del sistema d'interconnexió amb la xarxa d'àrea estesa. 

 
2.  Planificació, programació i seguiment en la implantació i el manteniment de 

xarxes telemàtiques departamentals. 
–  Elaboració de fases del procés. 
–  Estructura de descomposició del treball. 
–  Estimació dels temps de cada operació. 
–  Identificació i descripció dels punts crítics del procés. 
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–  Seqüenciació de les tasques mitjançant diagrames de GANTT i diagrames de 
xarxa. 

–  Selecció dels recursos humans i els materials adequats. 
–  Estimació de costos. 
–  Determinació de fites de cadascuna de les fases principals. 
–  Assignació de la càrrega de treball. 
–  Nomenclatura normalitzada de materials, productes, components, eines i 

equips. 
–  Definició d'aprovisionaments, mitjans, utillatge, eines i estocs necessaris. 

 
3.  Mesurament en els elements de les xarxes telemàtiques departamentals. 

–  Selecció i connexió dels instruments de mesura. 
–  Realització de mesuraments. 
–  Interpretació de les mesures realitzades. 
–  Elaboració d'informes de resultats. 

 
4.  Diagnòstic i localització d'avaries en una xarxa. 

–  Identificació de símptomes d'avaries. 
–  Formulació d'hipòtesis sobre possibles causes d'avaries en relació amb els 

símptomes observats. 
–  Determinació de les causes. 
–  Identificació i substitució dels elements responsables d'avaries. 
–  Ajust dels programes o les configuracions responsables d'avaries. 
–  Elaboració d'informes d'intervenció. 

 
5.  Qualitat en el procés d'implantació i manteniment de xarxes. 

– Anàlisi de plans de qualitat. 
–  Determinació de les característiques de qualitat sotmeses a control. 
–  Fases de control de la implantació del sistema. 
–  Redacció d'informes de no-conformitat. 

 
6.  Configuració d'equips d'interconnexió de xarxa. 

–  Configuració de xarxes VLAN. 
–  Configuració de taules de rutes i llistes de control d'accés d'encaminadors. 

 
7.  Seguretat en el procés d'implantació i manteniment de xarxes. 

–  Respecte de la normativa i reglamentació específica de seguretat i higiene. 
–  Identificació dels riscos en les instal·lacions i activitats desenvolupades. 
–  Ús dels mitjans i els equips de seguretat i protecció personal. 
–  Ús dels mitjans i els procediments de protecció d'equips, instruments i 

components. 
 

8.  Integració i comunicació al centre de treball. 
–  Comportament responsable al centre de treball. 
–  Respecte dels procediments i les normes del centre de treball. 
–  Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes. 
–  Reconeixement del procés productiu de l'organització. 
–  Ús dels canals de comunicació establerts al centre de treball. 
–  Adequació al ritme de treball de l'empresa. 
–  Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció 

del medi ambient. 
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IV. PRESCRIPCIONS DELS FORMADORS 
 
 

 
Mòduls 

formatius 

 
Acreditació requerida 

Experiència 
professional requerida 
en l'àmbit de la unitat 

de competència 

 
MF0228_3: Disseny 
de xarxes 
telemàtiques. 

● Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol de 
grau corresponent, o altres títols equivalents. 

● Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 
tècnic/a o títol de grau corresponent, o altres 
títols equivalents. 

 
 
 

2 anys 

MF0229_3: Gestió 
de la implantació de 
xarxes telemàtiques. 

● Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol de 
grau corresponent, o altres títols equivalents. 

● Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 
tècnic/a o títol de grau corresponent, o altres 
títols equivalents. 

 

 
2 anys 

 
MF0230_3: 
Administració de 
xarxes telemàtiques. 

● Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol de 
grau corresponent, o altres títols equivalents. 

● Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a 
tècnic/a o títol de grau corresponent, o altres 
títols equivalents. 

 

 
2 anys 

 
 

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

 
Espai formatiu Superfície m2 

15 alumnes 
Superfície m2 
25 alumnes 

Aula taller d'informàtica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 75 

 

 

Espai formatiu M1 M2 M3 

Aula taller d'informàtica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X 

 
 

Espai formatiu  Equipament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula taller 
d'informàtica 

 
– Equips audiovisuals. 
– Ordinadors instal·lats en xarxa, canó de projecció i Internet. 
– Pissarres per escriure amb retolador. 
– Paperògraf. 
– Material d'aula. 
– Taula i cadira per al formador. 
– Taula i cadires per als alumnes. 
– Aplicacions d'ofimàtica. 
– Programari de simulació de xarxes. 
– Equips i dispositius de xarxa: commutadors, encaminadors, punts 

d'accés sense fil. 
– Mitjans de transmissió. 
– Comprovadors, certificadors... 
– Armaris de bastidor d'equips 
– Equips de tipus PC amb sistemes operatius Windows i Linux 
– Programari de serveis de xarxa. 
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No s'ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s'hagin de 
diferenciar necessàriament mitjançant tancaments. 

 
Les instal·lacions i els equipaments han de complir la normativa industrial i 
higienicosanitària corresponent i han de respondre a mesures d'accessibilitat 
universal i seguretat dels participants. 

 
El nombre d'utensilis, màquines i eines que s'especifiquen a l'equipament dels espais 
formatius ha de ser suficient per a 15 alumnes com a mínim, i s'ha d'augmentar en 
cas d'ampliar-se el nombre d'alumnes. 

 
Quan la formació s'adreci a persones amb discapacitat, caldrà fer les adaptacions i 
els ajustos necessaris per assegurar que hi participin en condicions d'igualtat. 


