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ANNEX IV 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Denominació: ATENCIÓ AL CLIENT, CONSUMIDOR O USUARI  
 
Codi: COMT0110 
 
Família professional: Comerç i màrqueting 

 
Àrea professional: Compravenda. 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

 
Qualificació professional de referència: 

 
COM087_3 Atenció al client, consumidor o usuari (RD 295/2004 i modificacions 
publicades al RD109/2008 d'1 de febrer). 

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

 
UC0241_2:  Executar les accions del servei d'atenció al client/consumidor/usuari. 
UC0245_3:  Gestionar les queixes i reclamacions del client/consumidor/usuari. 
UC0246_3:  Obtenir, organitzar i gestionar la informació i documentació en matèria 
de consum. 
UC1002_2:  Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari independent en activitats 
comercials. 

 
Competència general: 

 
Gestionar i executar els plans d'atenció al client/consumidor/usuari de béns i serveis, 
d'acord amb la normativa i la legislació vigents en matèria de consum, els 
procediments establerts i les especificacions rebudes. 

 
Entorn professional: 

 
Àmbit professional: 

 
Desenvolupa la seva activitat en tots els sectors productius en l'àrea d'informació i 
orientació al consumidor/usuari de béns i serveis, i en departaments d'atenció al 
client. 

 
Sectors productius: 

 
Els principals subsectors en què pot desenvolupar la seva activitat són: 
– Sector privat: 
Associacions de consumidors, cooperatives de consum, empreses industrials, 
empreses de serveis i empreses comercials. 
– Sector públic: 
Administració central, autonòmica i local. 
En general, en organismes públics i empreses grans i mitjanes industrials i comercials 
dins del departament d'atenció al consumidor/client de béns i serveis. 

 
Ocupacions i llocs de treball relacionats: 
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4411.1018  Encarregats/ades de l'àrea d'atenció al client en comerços. 
4500.1019  Empleats/ades administratius/ives amb tasques d'atenció al públic no 

classificats sota altres epígrafs. 
3160.1018  Tècnics/tècniques en consum. 

Tècnic/a d'informació o atenció al client en empreses. 
Tècnic/a en consum a les oficines d'informació al consumidor de les 
administracions públiques. 
Tècnic/a en consum als organismes públics i privats de defensa dels 
consumidors. 
Tècnic/a en consum de les cooperatives de consum. 

 
Durada de la formació associada: 460 hores 

 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 

 
MF0241_2: (Transversal) Informació i atenció al client/consumidor/usuari (120 hores). 

•  UF0036: Gestió de l'atenció al client/consumidor (60 hores). 
•  UF0037: Tècniques d'informació i atenció al client/consumidor (60 

hores). 
MF0245_3: Gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum (90 hores). 
MF0246_3: Organització d'un sistema d'informació de consum (120 hores). 

•  UF1755: Sistemes d'informació i bases de dades de consum (60 
hores). 

•  UF1756: Documentació i informes de consum (60 hores). 
MF1002_2: (Transversal) Anglès professional per a activitats comercials (90 hores). 
 
MP0374: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'atenció al 
client/consumidor/usuari (40 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: INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT/CONSUMIDOR/USUARI 

 
Codi: MF0241_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 
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Associat a la unitat de competència: 
 

UC0241_2: Executar les accions del servei d'atenció al client/consumidor/usuari. 
 

Durada: 120 hores 
 

UNITAT FORMATIVA 1 
 

Denominació: GESTIÓ DE L'ATENCIÓ AL CLIENT/CONSUMIDOR/USUARI 
 

Codi: UF0036 
 

Durada: 60 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2 i l'RP3 
pel que fa a la caracterització del servei d'atenció i obtenció d'informació per mesurar 
la qualitat i satisfacció del client. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Analitzar les característiques d'una empresa/organització per transmetre la 
imatge més adequada. 

CE1.1  Identificar el concepte d'imatge de l'empresa. 
CE1.2  Identificar diferents tipus d'organigrames que s'utilitzen en funció dels 
objectius i les característiques de l'empresa/organització. 
CE1.3  A partir de les característiques analitzades d'una empresa i uns criteris 
definits prèviament per aquesta, procedir a confeccionar l'organigrama més 
adequat per a l'empresa/organització. 
CE1.4  Descriure les funcions del departament d'atenció al client en diferents 
tipus d'empreses/organitzacions i la seva funció en el procés de qualitat. 
CE1.5  A partir de les característiques d'una empresa relacionades amb la seva 
clientela, proveïdors, posicionament i altres aspectes, distingir els elements 
fonamentals per transmetre la imatge adequada de l'empresa. 

 
C2:  Aplicar els procediments adequats per obtenir la informació necessària en la 
gestió de control de qualitat del servei prestat per una empresa/organització. 

CE2.1  Descriure incidències més comunes que poden originar-se en la prestació 
del servei d'una empresa/organització. 
CE2.2  Descriure mètodes utilitzats habitualment per avaluar la qualitat del servei 
prestat per una empresa/organització. 
CE2.3  Identificar les condicions idònies de la prestació del servei de 
l'empresa/organització. 
CE2.4  Identificar procediments de transmissió d'informació dins de 
l'empresa/organització. 
CE2.5  A partir d'unes dades de clients i d'unes necessitats definides: 
– Analitzar i sintetitzar la informació subministrada. 
– Confeccionar un informe d'acord amb una estructura definida i de manera que 

la presentació sigui clara, ordenada en exposar-se i concisa. 
CE2.6  A partir d'un supòsit pràctic convenientment caracteritzat on es produeix 
una fallada en el producte/servei: 
– Identificar el departament o la persona responsable de donar solució a la 

situació creada en cas de superar els seus límits d'actuació. 
– Elaborar un informe on es recullin de manera estructurada i clara la situació 

detectada, les conclusions i les alternatives que puguin suposar una millora 
utilitzant les eines de gestió i informàtiques disponibles a l'empresa. 
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Sumari 
 

1.  Processos d'atenció al client/consumidor/usuari. 
– Concepte i característiques de la funció d'atenció al client. 

▫  Empreses fabricants. 
▫  Empreses distribuïdores. 
▫  Empreses de relacions amb clients i serveis d'atenció al client. 
▫  Defensor del client: pautes i tendències. 

– Dependència funcional del departament d'atenció al client: 
▫  Organització funcional de les empreses: organigrama. 
▫  Interrelacions del departament d'atenció al client: comercial, financer i de 

vendes. 
– Factors fonamentals desenvolupats en l'atenció al client. 

▫  Naturalesa. 
▫  Efectes. 
▫  Normativa: productes i àmbits regulats. 

– Màrqueting a l'empresa i relació amb el departament d'atenció al client. 
▫  Màrqueting relacional. 
▫  Relacions amb clients. 
▫  Canals de comunicació amb el client: presencials i no presencials. 
▫  Obtenció i recollida d'informació del client. 

– Variables que influeixen en l'atenció al client. 
▫  Posicionament i imatge. 
▫  Relacions públiques. 

– Informació subministrada pel client. 
▫  Anàlisi comparativa. 
▫  Naturalesa de la informació. 
▫  Qüestionaris. 
▫  Satisfacció del client. 
▫  Avaries. 
▫  Reclamacions. 

– Documentació implicada en l'atenció al client. 
– Servei postvenda. 

 
2.  Qualitat en la prestació del servei d'atenció al client/consumidor/usuari. 

– Processos de qualitat a l'empresa. 
– Concepte i característiques de la qualitat de servei. 

▫  Importància. 
▫  Objecte. 
▫  Qualitat i satisfacció del client. 

– Ràtios de control i mesura de la qualitat i satisfacció del client. 
▫  Elements de control. 
▫  Mètodes d'avaluació de la qualitat del servei d'atenció al client. 
▫  Mesures correctores. 

 
3.  Aspectes legals en relació amb l'atenció al client/consumidor/usuari. 

– Ordenació del comerç al detall. 
▫  Contingut. 
▫  Implicacions en l'atenció als clients. 

– Serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic. 
▫  Contingut. 
▫  Implicacions. 

– Protecció de dades. 
▫  Contingut. 
▫  Implicacions en les relacions amb els clients. 
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– Protecció del consumidor. 
▫  Llei general de defensa dels consumidors i usuaris. 
▫  Regulació autonòmica i local de protecció del consumidor. 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: TÈCNIQUES D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL 
CLIENT/CONSUMIDOR/USUARI 

 
Codi: UF0037 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2 i 
l'RP3 pel que fa a l'aplicació de sistemes de comunicació i gestió en les relacions i 
l'atenció al client/consumidor/usuari. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Aplicar tècniques de comunicació en situacions d'atenció o assessorament al 
client. 

CE1.1  Definir els paràmetres que caracteritzen l'atenció adequada a un client en 
funció del canal de comunicació utilitzat. 
CE1.2  Definir les tècniques de comunicació més utilitzades aplicables en 
situacions d'atenció al client/consumidor/usuari a través de diferents canals de 
comunicació. 
CE1.3  Descriure les fases que componen el procés d'atenció al 
client/consumidor/usuari a través de diferents canals de comunicació. 
CE1.4  Relacionar els errors més habituals que es cometen en la comunicació no 
verbal. 
CE1.5  Descriure la forma i l'actitud adequada en l'atenció i assessorament a un 
client en funció del canal de comunicació utilitzat. 
CE1.6  A partir de la simulació d'una situació d'atenció al client convenientment 
caracteritzada: 
– Identificar els elements de la comunicació i analitzar el comportament del client. 
– Adaptar adequadament l'actitud i el discurs a la situació de la qual es parteix. 
– Controlar la claredat i la precisió de la transmissió de la informació. 
CE1.7  A partir d'un supòsit de sol·licitud d'informació a un organisme o 
departament determinat: 
– Elaborar l'escrit que segueixi el tractament adequat a l'organisme/empresa de 

forma clara i concisa en funció de la seva finalitat. 
CE1.8  Atès un tema concret per exposar: 
– Expressar-lo de manera oral davant d'un grup o en una relació de comunicació 

en què intervenen dos interlocutors 
CE1.9  En una suposada conversa telefònica amb un client convenientment 
caracteritzada: 
– Identificar-se i identificar l'interlocutor respectant les normes de protocol 

corresponents. 
– Adaptar l'actitud i la conversa a la situació de la qual es parteix. 
– Obtenir, si escau, la informació històrica del client mitjançant l'eina de gestió de 

la relació amb els clients (CRM). 
– Afavorir la comunicació amb l'ús de les tècniques i actituds adequades al 

desenvolupament de la comunicació. 
– Registrar la informació relativa a la consulta a l'eina de gestió de la relació amb 

els clients (CRM), si escau. 
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CE1.10  En una suposada consulta rebuda d'un client per correu electrònic o per 
missatgeria instantània: 
– Identificar-se i identificar el destinatari respectant les normes de protocol 

corresponents. 
– Obtenir, si escau, la informació històrica del client mitjançant l'eina de gestió de 

la relació amb els clients (CRM). 
– Adaptar l'actitud a la consulta rebuda, tenint en compte la situació de la qual es 

parteix. 
– Afavorir la comunicació escrita mitjançant les tècniques i actituds adequades 

per a una resposta correcta a la consulta efectuada. 
– Registrar la informació relativa a la consulta a l'eina de gestió de la relació amb 

els clients (CRM), si escau. 
 

C2:  Aplicar tècniques d'organització de la informació, tant manuals com 
informàtiques. 

 
CE2.1  Descriure la finalitat d'organitzar la informació i els objectius que es 
persegueixen. 
CE2.2  Explicar les tècniques d'organització de la informació que es poden aplicar 
en una empresa/organització. 
CE2.3  A partir d'unes dades i una informació proporcionades, aplicar les 
tècniques d'arxiu manuals més utilitzades. 
CE2.4  A partir d'un supòsit pràctic i mitjançant l'aplicació d'un programa 
informàtic per al tractament i l'organització de la informació, utilitzar les funcions, 
els procediments i les utilitats elementals per a l'emmagatzematge de dades. 
CE2.5  A partir d'un supòsit convenientment caracteritzat, registrar les 
incidències, respostes i reclamacions produïdes utilitzant les eines manuals o 
informàtiques proporcionades. 
CE2.6  Dissenyar un document de recollida de la informació subministrada pels 
clients en la seva relació amb una empresa tipus. 

 
C3:  Manejar com a usuari aplicacions informàtiques de control i seguiment de 
clients o base de dades, i aplicar procediments que garanteixin la integritat, seguretat, 
disponibilitat i confidencialitat de la informació emmagatzemada. 

CE3.1  Identificar i explicar la funció d'una base de dades. 
CE3.2  Partint d'un supòsit, identificar els camps que caldria tenir en compte en 
una base de dades. 
CE3.3 Identificar els aspectes principals en què incideixen i la legislació vigent 
en relació amb l'organització de dades de caràcter personal (Llei orgànica de 
protecció de dades, LOPD; Llei de serveis de la societat de la informació, LSSI). 
CE3.4  Accedir a la informació emmagatzemada a través dels procediments 
definits. 
CE3.5  A partir d'uns supòsits pràctics convenientment definits: 
– Dissenyar una base de dades o formularis senzills, d'acord amb uns paràmetres 

relacionats amb informació de clients. 
– Registrar informació a la base de dades utilitzant les funcions, els procediments 

i les eines que estan a disposició de l'usuari. 
– Emplenar formularis. 
– Fer còpies de seguretat de la informació introduïda a l'aplicació informàtica. 

 
CE3.6  Justificar la necessitat de conèixer i utilitzar periòdicament mecanismes o 
procediments de salvaguarda i protecció de la informació. 

 
Sumari 

 
1.  Gestió i tractament de la informació del client/consumidor/usuari. 
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– Informació del client. 
▫  Queixes. 
▫  Reclamacions. 
▫  Qüestionaris de satisfacció. 

– Arxiu i registre de la informació del client. 
▫  Tècniques d'arxiu: naturalesa i finalitat de l'arxiu. 
▫  Elaboració de fitxers. 

– Procediments de gestió i tractament de la informació dins de l'empresa. 
– Bases de dades per al tractament de la informació al departament d'atenció al 

client/consumidor/usuari. 
▫  Estructura i funcions d'una base de dades. 
▫  Tipus de bases de dades. 
▫  Bases de dades documentals. 
▫  Ús de bases de dades: recerca i recuperació d'arxius i registres. 
▫  Gravació, modificació i supressió d'informació. 
▫  Consulta d'informació. 

– Normativa de protecció de dades de bases de dades de clients. 
▫  Procediments de protecció de dades. 

– Confecció i presentació d'informes. 
 

2.  Tècniques de comunicació a clients/consumidors/usuaris. 
– Model de comunicació interpersonal: 

▫  Elements: objectius, subjectes i continguts. 
▫  Sistemes de comunicació: evolució i desenvolupament. 
▫  Comunicació presencial i no presencial. 

– Comunicació amb una o diverses persones: diferències i dificultats. 
– Barreres i dificultats en la comunicació interpersonal presencial. 
– Expressió verbal. 

▫  Qualitat de la informació. 
▫  Formes de presentació. 
▫  Expressió oral: dicció i entonació. 

– Comunicació no verbal. 
▫  Comunicació corporal. 

– Empatia i assertivitat. 
▫  Principis bàsics. 
▫  Escolta activa. 

– Comunicació no presencial. 
▫  Característiques i tipologia. 
▫  Barreres i dificultats: models de comunicació telefònica. 
▫  Expressió verbal a través del telèfon. 
▫  Comunicació no verbal: el somriure telefònic. 
▫  Regles de la comunicació telefònica. 
▫  El missatge i el llenguatge en la comunicació telefònica: el llenguatge 

positiu. 
– Comunicació escrita: 

▫  Cartes. 
▫  Faxos. 
▫  Correu electrònic: elements clau. 
▫  Missatgeria instantània: característiques. 
▫  Comunicació a les xarxes (intranet/Internet). 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 
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Unitats formatives Durada total de les unitats 

formatives en hores 
Nombre màxim d'hores 

susceptibles de formació a 
distància 

Unitat formativa 1 – UF0036 
Unitat formativa 2 – UF0037 

60 
60 

60 
50 

 

Seqüència: 
 

Les unitats formatives corresponents a aquest mòdul es poden programar de manera 
independent. 

 
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 QUEIXES I RECLAMACIONS EN MATÈRIA DE 
CONSUM 

 
Codi: MF0245_3 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC0245_3: Gestionar les queixes i reclamacions del client/consumidor/usuari. 

 
Durada: 90 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Analitzar les consultes, queixes o reclamacions en matèria de consum, obtenint 
les dades de fonts fiables, per deduir línies d'actuació i canalització cap als 
departaments d'empresa o els organismes competents. 

CE1.1  Enumerar les principals institucions i organismes públics i privats de 
protecció al consumidor i explicar quina és la seva competència. 
CE1.2  Descriure les funcions del departament d'atenció al consumidor en 
empreses industrials i comercials. 
CE1.3  Descriure les consultes, queixes i reclamacions més habituals que 
presenta un consumidor. 
CE1.4  Identificar les fonts d'informació més fiables que s'utilitzen en la funció 
d'orientació en consum. 
CE1.5  Identificar els documents que normalment s'utilitzen en la gestió de 
consultes, queixes i reclamacions. 
CE1.6  A partir d'un supòsit pràctic de petició d'informació per part d'un 
consumidor/usuari en matèria de consum, convenientment caracteritzat i amb uns 
procediments definits: 
– Interpretar la petició d'informació. 
– Identificar i localitzar la informació que s'ha de subministrar. 
– Elaborar correctament un escrit de resposta utilitzant, si escau, mitjans 

electrònics o altres canals de comunicació. 
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CE1.7  En diferents supòsits degudament caracteritzats en els quals se simulen 
situacions d'atenció al client explicitades en forma de 
consultes/queixes/reclamacions: 
– Manifestar interès per satisfer i atendre eficaçment la demanda concreta. 
– Analitzar el comportament del client/consumidor/usuari i caracteritzar-lo. 
– Utilitzar la tècnica de comunicació adequada a la situació i l'interlocutor. 
– Mostrar rigor en el maneig de fonts d'informació i en l'elaboració o emplenament 
d'escrits. 
CE1.8  Identificar la legislació vigent, els canvis que es produeixen en el camp 
legal i les conseqüències derivades en la seva aplicació. 

 
C2:  Analitzar els mecanismes de mediació/arbitratge per a la solució de situacions 
de conflicte en matèria de consum d'acord amb la normativa vigent. 

CE2.1  Definir els conceptes de mediació i arbitratge i explicar-ne les diferències 
substancials. 
CE2.2  Definir les figures que intervenen en un procés d'arbitratge i les funcions 
de cadascuna. 
CE2.3  Explicar la forma d'iniciar un procés de mediació/arbitratge, el 
desenvolupament i els terminis habituals per a la resolució. 
CE2.4  Descriure el concepte de laude arbitral i la forma i els terminis del 
dictamen. 
CE2.5  Descriure els principals aspectes que cal tenir en compte en la confecció 
d'una acta de mediació. 
CE2.6  Partint d'un supòsit de reclamació d'un consumidor convenientment 
caracteritzat en què s'ha decidit el procediment d'arbitratge per donar solució al 
conflicte: 
– Elaborar correctament la convocatòria a l'acte de mediació/arbitratge. 
– Indicar el temps i la forma d'enviament. 
CE2.7  En la simulació d'un acte de mediació convenientment caracteritzat: 
– Identificar l'objectiu de l'acte. 
– Analitzar la situació i el desenvolupament de l'acte, sintetitzant la informació 

obtinguda i deduint l'essencial de l'activitat. 
– Aplicar tècniques de negociació adequades a la situació definida i a 

l'interlocutor. 
– Redactar de manera clara, objectiva i concisa l'acte i el consens assolit. 

 
C3:  Aplicar tècniques de comunicació en situacions d'orientació o informació al 
client/consumidor/usuari, tant en la gestió de queixes i reclamacions individuals com 
en les referides a altres departaments, institucions o organismes. 

CE3.1  Definir les tècniques de comunicació més utilitzades aplicables en 
situacions de mediació de reclamacions en funció del canal (oral, escrit o mitjans 
electrònics). 
CE3.2  En una situació de simulació d'una queixa o reclamació, degudament 
caracteritzada en funció d'una tipologia de clients/consumidors/usuaris i de 
l'aplicació de les tècniques de comunicació: 
– Identificar els elements de la queixa o reclamació. 
– Argumentar les possibles vies de solució, segons el tipus de situació i 

consumidor, creant un clima de confiança. 
– Utilitzar adequadament l'escolta activa i les tècniques d'assertivitat. 
– Orientar sobre els mecanismes extrajudicials possibles. 
– Identificar, d'acord amb les reclamacions, amb quins departaments de l'empresa 

o organismes es durien a terme les gestions, segons els procediments 
establerts. 

– Redactar els documents necessaris per a l'inici dels tràmits de resolució, 
seguint els procediments establerts. 
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C4:  Aplicar tècniques de negociació en situacions de reclamació en matèria de 
consum, perseguint solucions de consens entre les parts. 

CE4.1  Identificar i definir les tècniques de negociació més utilitzades per 
solucionar reclamacions presentades als departaments d'atenció al 
client/consumidor/usuari. 
CE4.2  Identificar les diferents etapes en un procés de negociació. 
CE4.3  Distingir els aspectes o les clàusules que figuren en un contracte de 
compravenda d'un producte/servei que són susceptibles de negociació i les que 
no ho són. 
CE4.4  En la simulació d'una entrevista amb un consumidor convenientment 
caracteritzada i establerta per negociar determinats aspectes d'una reclamació: 
– Definir un pla de negociació. 
– Establir les fases que cal seguir. 
– Identificar els aspectes que s'han de negociar i negociar-los. 
CE4.5  A partir de supòsits pràctics de simulació caracteritzats adequadament 
sobre situacions de reclamació en matèria de consum: 
– Seleccionar i aplicar l'estratègia de negociació que sembli més adequada per a 

cada situació. 
– Adoptar actituds objectives que facilitin l'acord entre les parts. 
– Identificar la instància competent per conèixer i resoldre la situació. 
– Tramitar amb rigor, concisió i diligència els escrits corresponents. 

 
C5:  Aplicar mètodes de control de qualitat i de millora dels processos d'atenció o 
informació al client/consumidor/usuari de manera que es redueixin el cost i el temps 
d'atenció i es faciliti l'accés a la informació. 

CE5.1  Descriure incidències comunes en els processos d'atenció a 
clients/consumidors/usuaris. 
CE5.2  Descriure els mètodes que s'utilitzen habitualment per avaluar l'eficàcia 
en la prestació del servei. 
CE5.3  En un cas pràctic convenientment caracteritzat d'anomalia detectada en 
processos d'atenció o informació a un client/consumidor, explicar possibles 
mesures per resoldre'ls. 
CE5.4  En un supòsit pràctic convenientment caracteritzat en què es descriu el 
grau d'ineficàcia en la prestació del servei d'atenció a clients/consumidors: 
– Descriure possibles mesures de correcció. 
– Identificar procediments aplicables per millorar i optimitzar la qualitat del servei. 
CE5.5  En una simulació d'un servei d'informació o atenció al client/consumidor 
prèviament definida: 
– Analitzar de manera crítica l'actuació pròpia. 
– Incorporar suggeriments dels altres per millorar l'actuació pròpia, i mostrar una 

actitud oberta i flexible davant dels canvis. 
CE5.6  Proposar accions i respostes dirigides a millorar l'activitat del servei, i 
identificar els canvis que es produeixen en l'àmbit legal i tecnològic. 
CE5.7  Canalitzar i processar els fluxos d'informació del procediment en terminis i 
formes establerts. 

 
Sumari 

 
1.  Marc de protecció del client/consumidor/usuari de consum. 

– Normativa en defensa del consumidor. 
▫  Drets i deures. 
▫  Legislació estatal, autonòmica i local. 
▫  Legislació comunitària. 

– Institucions i organismes de protecció al consumidor. 



 

11/30 

 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

▫  Tipologia. 
▫ Competències. 
▫  Organigrama funcional. 

– Procediments de protecció al consumidor. 
▫  Protecció de dades i confidencialitat. 
▫  Transparència dels procediments. 

 
2.  Atenció i gestió de consultes, reclamacions i queixes de consum. 

– Funcions fonamentals desenvolupades en l'atenció al client. 
▫  Naturalesa. 
▫  Efectes. 

– Documentació que obtenen i elaboren els departaments d'atenció al 
consumidor. 

– Procediment de recollida de les queixes i reclamacions o denúncies. 
▫ Elements formals que contextualitzen la reclamació. 
▫  Documents necessaris o proves en una reclamació. 
▫  Configuració documental de la reclamació: full de reclamació. 

– Normativa reguladora en cas de queixes i reclamació o denúncia entre 
empreses i consumidors. 

– Procés de tramitació i gestió d'una reclamació. 
▫  Terminis de presentació. 
▫  Interposició de la reclamació davant dels diferents òrgans o ensos. 
▫  Gestió en línia. 

– Mètodes usuals en la resolució de queixes i reclamacions. 
▫  Fases del procés de resolució. 
▫  Documentació que es genera. 

– L'actuació administrativa i els actes administratius. 
▫  Concepte i elements. 
▫  Classes. 
▫  Eficàcia dels actes. 
▫  El silenci administratiu. 
▫  Normativa específica que regula l'actuació i els actes administratius. 

 
3.  Mediació i arbitratge en matèria de consum. 

– Conceptes i característiques. 
▫  Àrbitre. 
▫  Mediador. 
▫  Parts implicades. 
▫  Matèries susceptibles de mediació o arbitratge de consum. 

– La mediació. 
▫  Persones jurídiques i físiques que intervenen en la mediació. 
▫  Requisits exigibles. 
▫  Procediments seguits. 

– L'arbitratge de consum. 
▫  Persones jurídiques i físiques que intervenen en l'arbitratge. 
▫  Ordenament jurídic d'arbitratge nacional i internacional. 
▫  Organigrama funcional. 
▫  Conveni arbitral: contingut, formalització i validesa. 
▫  Institucionalització de l'arbitratge. 
▫  Juntes arbitrals. 
▫  Laude arbitral. 

– Procediments d'arbitratge de consum. 
▫  Principis generals. 
▫  Fases: inici, prova, mesures cautelars i terminació. 
▫  Avantatges i inconvenients. 
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– Documentació en processos de mediació i arbitratge. 
▫  Convocatòria. 
▫  Acta. 
▫  Resolució. 

 
4.  Comunicació en situacions de queixes i reclamacions de consum. 

– Conceptes. 
▫  Queixa. 
▫  Reclamació. 
▫  Consulta. 
▫  Denúncia. 
▫  Parts intervinents. 

– Caracterització del client/consumidor/usuari davant de queixes i reclamacions. 
▫  Situació, percepció, motivació: clima. 
▫  Tractament. 

– Processos de comunicació en situacions de consultes, queixes i reclamacions: 
▫  Interpersonal. 
▫ Telefònica. 
▫ Escrita. 
▫ Telemàtica. 

– Eines de comunicació aplicables a l'assessorament i la negociació de conflictes 
de consum: 
▫ Teoria de l'argumentació: components, context i condicions. 
▫  Dialèctica de l'argumentació. 
▫  Negociació i tècniques de comunicació. 

 
5.  Negociació i resolució davant d'una queixa o reclamació de consumidors i 

usuaris. 

– Objectius en la negociació d'una reclamació (denúncia del consumidor). 
– Tècniques utilitzades en la negociació de reclamacions. 
– Caracterització del procés de negociació. 

▫ Tipus de clients/consumidors/usuaris. 
▫  Factors influents. 
▫  Departament gestor. 
▫ Tràmits i documentació. 

– Plans de negociació. 

▫  Preparació. 
▫  Desenvolupament. 
▫  Resolució. 

 
6.  Control de la qualitat del servei de queixes i reclamacions. 

– Tractament de les anomalies. 
▫  Principals incidències/anomalies. 
▫  Forma. 
▫  Terminis. 

– Procediments de control del servei. 
▫  Paràmetres de control. 
▫  Tècniques de control. 

– Indicadors de qualitat. 
– Avaluació i control del servei. 

▫  Mètodes d'avaluació. 
▫  Mesures correctores. 

– Anàlisi estadística. 
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Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 
 

 
Mòdul formatiu Nombre total d'hores del 

mòdul 
Nombre màxim d'hores 

susceptibles de formació a 
distància 

Mòdul formatiu – MF0245_3 90 85 

 

Seqüència: 
 

Les unitats formatives d'aquest mòdul es poden programar de manera independent. 
 

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: ORGANITZACIÓ D'UN SISTEMA D'INFORMACIÓ DE CONSUM 

 
Codi: MF0246_3 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC0246_3: Obtenir, organitzar i gestionar la informació i documentació en matèria de 
consum. 

 
Durada: 120 hores 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: SISTEMES D'INFORMACIÓ I BASES DE DADES DE CONSUM 

 
Codi: UF1755 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2, 
l'RP4 i l'RP5 pel que fa a la captura i el processament de la informació i la 
documentació que en matèria de consum assegurin un sistema d'informació eficaç. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Aplicar els mètodes d'obtenció d'informació relacionats amb el consum de béns 
i serveis. 

CE1.1  Identificar les fonts d'informació oficials en matèria de consum existents 
en l'àmbit europeu, nacional, autonòmic i local utilitzant motors de cerca en línia. 
CE1.2  Identificar els principals canals i mitjans d'informació, així com els mitjans 
de divulgació de la informació, seguint la normativa vigent en matèria de consum i 
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els drets del consumidor. 
CE1.3  Descriure els paràmetres essencials que s'han d'analitzar per jutjar la 
fiabilitat d'una informació recollida i les fórmules existents per garantir la veracitat 
de la informació. 
CE1.4  Argumentar la importància de garantir la veracitat i vigència de la 
informació i les fonts d'informació en matèria de consum. 
CE1.5  Explicar els avantatges i desavantatges de les fonts d'informació primària 
en matèria de consum. 
CE1.6  A partir d'unes dades que caracteritzen tres mètodes i fonts d'informació 
en matèria de consum: 
– Calcular la relació cost/rendiment de cadascuna de les fonts, tenint en compte 

el preu, la forma d'accés i el suport, i seleccionar la que presenti una ràtio 
òptima. 

– Valorar la tensió existent entre l'esforç i la viabilitat de l'obtenció de la 
informació. 

CE1.7  Davant d'un supòsit pràctic de demanda d'informació convenientment 
caracteritzat: 
– Definir l'objectiu de la demanda o la necessitat d'informació i el públic al qual es 

destinarà. 
– Identificar les fonts d'informació oficial i sectorial fiables. 
– Cercar la informació demanada utilitzant Internet o motors de cerca a Internet. 
– Consultar catàlegs de biblioteques i hemeroteques a partir de tesaurus de 

consum, paraules clau, temes i subtemes. 
– Seleccionar el mètode de recollida de dades en funció de la seva fiabilitat. 
– Discriminar la informació i les dades obtingudes de les fonts internes o externes 

a l'organització segons criteris o paràmetres per garantir-ne la fiabilitat. 
– En cas de no haver obtingut la informació, proposar altres fonts d'informació 

primària i un guió de l'enquesta o entrevista. 
 

C2:  Aplicar els procediments i mètodes per organitzar, tractar i arxivar la informació 
o documentació de consum utilitzant amb eficàcia aplicacions informàtiques de 
tractament i arxiu de la informació. 

CE2.1  Explicar els sistemes d'organització i tractament de la informació de 
consum més utilitzats i els emergents. 
CE2.2  Explicar les principals funcions d'un arxiu documental o base de dades 
sobre un conjunt de reclamacions o diferents documents d'informació en matèria 
de consum. 
CE2.3  Descriure els mètodes fonamentals de registre, manteniment i 
actualització de la informació en un fons documental i la gestió proactiva dels 
sistemes d'informació de l'organització. 
CE2.4  Argumentar els avantatges i desavantatges de diferents paquets de 
programari utilitzats habitualment per al tractament de la informació i 
documentació. 
CE2.5  Explicar les principals tècniques d'arxiu i catalogació, relacionant 
avantatges i inconvenients en funció de l'ús, el temps d'arxiu i el tipus 
d'informació. 
CE2.6  A partir d'un supòsit pràctic convenientment caracteritzat en el qual es 
disposa d'informació recollida de diferents fonts: 

– Classificar les dades segons el tipus de font d'informació de la qual procedeixin. 
– Organitzar la informació aplicant normes de seguretat i qualitat. 
– Aplicar tècniques adequades per organitzar i arxivar la informació subministrada 

de manera que s'hi faciliti l'accés. 
– Utilitzar adequadament les funcions de tractament i organització de la 

informació d'aplicacions en un entorn d'usuari. 
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CE2.7  Utilitzar les funcions i utilitats de les aplicacions informàtiques i els 
sistemes operatius que garanteixin les normes de seguretat, integritat i 
confidencialitat de les dades. 
CE2.8  Explicar la normativa vigent i els procediments idonis per copiar i garantir 
la seguretat i la integritat de la informació d'un sistema d'informació de consum de 
l'organització. 

 
Sumari 

 
1.  Informació i fonts de consum. 

– Tipus de fonts i informació de consum. 
– Fonts d'informació institucional de consum. 

▫  Europea. 
▫  Estatal: el CIDOC (Centro de Información y Documentación del 

Consumo). 
▫  Autonòmica. 
▫  Local. 

– Fonts d'informació primària de consum. 

▫  Monografies. 
▫  Informes tècnics. 
▫  Revistes (publicacions periòdiques o seriades). 
▫  Catàlegs de productes. 
▫  Normes. 
▫  Materials no convencionals i d'altres. 
▫  Enquestes a consumidors. 

– Fonts d'informació secundària de consum. 

▫  Índexs bibliogràfics. 
▫  Índexs KWIC/KWOC. 
▫  Índexs de continguts. 
▫  Bases de dades (bibliogràfiques-factuals-documentals). 
▫  Directoris. 

– Suports de la informació. 

▫  Impresos o escrits. 
▫  Edició electrònica. 
▫  Multimèdia: informació audiovisual. 

– Normativa reguladora del tractament de la informació. 

▫  Propietat intel·lectual. 
▫  Drets d'autor. 

 
2.  Tècniques de recerca d'informació de consum. 

– Tipus i eines de recerca d'informació: llocs web, institucionals, pàgines 
personals, fòrums i grups de notícies. 

– Criteris de qualitat, vigència i fiabilitat de la informació i les seves fonts. 
▫  Autoria. 
▫  Filiació. 
▫  Actualitat. 
▫  Propòsit. 
▫  Audiència. 
▫  Llegibilitat. 

– Anàlisi comparativa de les fonts o els documents d'informació de consum: 
▫  Variables de comparativa: preu, suport, qualitat, accessibilitat. 
▫  Estimació cost/rendiment. 

– Cercadors d'informació en línia. 
▫  Bases de dades. 
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▫  Directoris i biblioteques virtuals. 
▫  Motors de cerca. 
▫  Metacercadors. 

 
3.  Tècniques de catalogació i arxiu d'informació i documentació aplicades als 

sistemes d'informació de consum. 
– Determinació de continguts i tipus de documents que cal arxivar: casuística de 

la informació de consum. 
– Sistemes de registre de la informació i documentació de consum: 

▫  Conceptes i característiques. 
▫  Tipologia. Reclamacions o altra documentació. 
▫  Flux documental. 
▫  Fases: captació, registre, actualització, modificació i consulta. 
▫  Funcions i serveis que desenvolupen. 
▫  Els arxius físics i informàtics de la informació. 

– Avantatges i inconvenients del suport informàtic respecte als suports 
convencionals. 

– Enregistrament d'arxius en diferents formats. 
▫  Textos. 
▫  Enriquits. 
▫  Web. 
▫  Imatges. 
▫  Sons. 
▫  Vídeos. 

– Codificació de documents. 
▫  Classificació de documents. 
▫  Nivells d'accés. 

– Conservació de documentació obsoleta o històrica. 
▫  Vigència de la documentació. 
▫  Destrucció de documentació obsoleta o històrica. 
▫  Arxiu definitiu o d'altres. 
▫  Realització de còpies de seguretat. 

– Instruments d'organització de la informació i documentació de consum. 
▫  Manual d'arxiu i classificació de documents. 
▫  Catalogació i indexació de documents i informació. 

– Aspectes legals de l'arxivística i actualització normativa. 
▫  Normes en matèria de seguretat, integritat i confidencialitat de la 

informació. 
 

4.  Bases de dades i centres documentals de consum. 

– Centres documentals o bancs i bases de dades de consum: el CIDOC. 
– Planificació i disseny d'un sistema gestor de bases de dades segons productes i 

sectors. 

▫  Informació que s'ha d'incorporar. 
▫  Estructura de la base de dades: relacionals i documentals. 
▫  Estructura i nomenclatura de les taules en funció del contingut. 
▫  Control de redundància de la informació. 
▫  Determinació d'administradors responsables del sistema. 
▫  Claus i nivells accés a usuaris. 
▫  Restricció de dades: nivells de consulta, actualitzacions, generació 

d'informes. 
▫  Sistemes i controls de seguretat: pèrdua, modificació o destrucció 

fortuïta de dades. 

– Operacions bàsiques de bases de dades en fulls de càlcul. 
▫  Obertura, tancament, compactació i reparació d'una base de dades. 
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▫  Xifratge i desxifratge d'una base. 
▫  Conversió d'una base de dades. 
▫  Ordenació. 
▫  Filtratge. 
▫  Validacions. 
▫  Formularis. 
▫  Informes. 
▫  Subtotals. 
▫  Consolidacions i informes de taules i gràfics dinàmics. 
▫  Vinculació de fulls de càlcul o un altre tipus de taules amb bases de dades. 

– Ordres de les bases de dades. 
▫  Conceptes generals. 
▫  Ordres de manipulació i format. 
▫  Anàlisi de dades: auditoria, referència circular, format condicional, 

escenaris, taules, buscar objectius, taules dinàmiques o d'altres. 
▫  Ordres d'utilitat: cercar, substituir, protegir, hiperenllaç, validació o 

d'altres. 

– Mètodes d'accés, protecció i control de la informació per part de l'usuari a través 
de les bases de dades. 

– Aplicació de diferents ordres de les bases de dades. 
▫  Recerques i consultes d'informació en matèria de consum. 
▫  Anàlisi dels resultats de les consultes a bases de dades. 
▫  Elaboració d'informes de la base de dades de consum. 

– Anàlisi d'informació i reclamacions per sectors específics. 
▫  Informació estadística per tipus de sector i motiu de la reclamació. 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: DOCUMENTACIÓ I INFORMES DE CONSUM 

 
Codi: UF1756 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3 pel que 
fa a l'elaboració de documents que sintetitzen la normativa i l'actualitat de la 
informació de consum en diferents suports. 
 

Capacitats i criteris d'avaluació 
 

C1:  Analitzar la informació i documentació relacionades amb el consum i els drets 
del consumidor o usuari de béns i serveis. 

CE1.1  Explicar el significat de la terminologia específica habitual en la normativa 
i documentació específica de consum. 
CE1.2  Explicar el significat de tesaurus en matèria de consum en l'àmbit 
europeu i nacional. 
CE1.3  Davant d'un supòsit pràctic d'informe o fullet divulgatiu en matèria de 
consum d'un sector, producte i servei de gran consum o ús generalitzat: 
– Identificar els aspectes rellevants de cara al consumidor/usuari d'aquests 

productes/serveis. 
– Interpretar la terminologia específica en matèria de consum. 
– Resumir el contingut de l'informe de forma sintètica i ordenada. 
CE1.4  Davant d'un supòsit pràctic de normativa vigent en matèria de consum 
d'un sector, producte i servei de gran consum o ús generalitzat: 
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– Identificar els aspectes rellevants de cara al consumidor/usuari d'aquests 
productes/serveis. 

– Interpretar la terminologia específica en matèria de consum. 
– Explicar l'objecte i els destinataris de la normativa. 
– Resumir el contingut de la normativa de forma sintètica i ordenada. 
CE1.5  Davant d'un supòsit pràctic de reclamació en matèria de consum d'un 
sector, producte i servei de gran consum o ús generalitzat: 
– Identificar els aspectes rellevants de la reclamació i les condicions i els drets del 

consumidor. 
– Interpretar la terminologia específica en matèria de consum. 
– Explicar l'objecte i les demandes de la reclamació/queixa. 
– Resumir el contingut de la reclamació de forma sintètica i ordenada. 

 
C2:  Elaborar documents específics sobre consum, integrant dades, textos i gràfics, 
amb l'organització, el format i la presentació adequats. 

CE2.1  Explicar els principals aspectes que s'han d'observar en elaborar un 
document que reculli informació de consum, pel que fa a la forma, l'estructura i el 
contingut. 
CE2.2  A partir de la lectura de diversos documents relacionats amb un mateix 
tema en matèria de consum, com ara legislació, fullets i articles de revistes 
especialitzades, entre d'altres: 
– Sintetitzar la informació que conté d'acord amb la rellevància del tema per als 

consumidors i els usuaris. 
CE2.3  A partir d'una normativa o una documentació específiques en matèria de 
consum, amb referències, dades bibliogràfiques, idees principals i utilitats 
possibles: 
– Elaborar una fitxa de resum amb els aspectes més rellevants. 
CE2.4  A partir de diferents butlletins oficials publicats per l'Estat o la comunitat 
autònoma en el període d'un mes: 
– Interpretar la informació que proporcionen i detectar els aspectes que afecten 

els drets dels consumidors i els usuaris. 
– Ordenar i estructurar la informació legislativa obtinguda en una taula o un 

quadre. 
– Confeccionar un butlletí de legislació que reculli tota la normativa de consum 

publicada durant el període especificat. 
– Utilitzar amb eficàcia i desimboltura l'aplicació informàtica adequada per a 

l'elaboració de taules i del butlletí. 
CE2.5  Partint d'unes referències de diferents publicacions setmanals d'àmbit 
europeu i nacional: 
– Interpretar la informació referent a consum, detectant els aspectes que afecten 

el consumidor/usuari. 
– Ordenar i estructurar la informació de les notícies i articles analitzats en una 

taula o un quadre. 
– Confeccionar un butlletí de premsa que exposi clarament els continguts 

seleccionats. 
– Utilitzar amb eficàcia i desimboltura les eines, els mitjans electrònics o 

l'aplicació informàtica més adequada per processar o sintetitzar la informació. 
CE2.6  En casos pràctics de confecció de documentació de consum 
convenientment caracteritzats, i a partir de mitjans i aplicacions informàtiques en 
entorns d'usuari: 

– Seleccionar el format més adequat per a cada tipus de 
documentació/informació, segons la seva finalitat i presentació final. 

– Fer una presentació amb diapositives, presentació animada per ordinador i 
sistema de projecció o presentació en paper. 

– Utilitzar les funcions i els procediments de les aplicacions de tractament de text 
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necessaris per a l'elaboració de documentació. 
– Utilitzar les funcions i els procediments de les aplicacions de tractament de 

taules, quadres sinòptics o gràfics necessaris per a l'elaboració de 
documentació. 

– Utilitzar l'aplicació o, si escau, l'entorn que permeti i garanteixi la integració de 
text, gràfic i dades. 

– Descobrir/reconèixer i corregir els possibles errors comesos en introduir i 
manipular les dades mitjançant el sistema informàtic, amb l'ajuda d'alguna 
utilitat de l'aplicació (corrector ortogràfic, comparació de documents o 
d'altres). 

– Presentar la documentació d'acord amb la seva naturalesa. 
 

Sumari 
 

1.  Elaboració de butlletins i síntesi d'informació de consum. 

– Terminologia de la documentació i informació de consum. 
▫ Tesaurus i paraules claus de consum. Normativa. 
▫  Llenguatges: normatius i documentals. 

– Butlletins d'informació i informes: 
▫  Concepte. 
▫  Finalitat. 
▫  Estructura. 
▫  Composició. 

– Compliment de procediments d'elaboració i presentació. 
▫  Forma. 
▫  Terminis. 

– Tècniques i normes gramaticals. 
▫  Correcció ortogràfica i semàntica. 
▫  Construcció d'oracions. 
▫  Normes d'aplicació de sigles i abreviatures. 
▫  Eines per a la correcció de textos: diccionaris, gramàtiques, diccionaris 

de sinònims i antònims, i correctors informàtics. 
– Tècniques d'elaboració de documents de síntesi i comunicació escrita. 

▫  Pautes de realització: concisió, precisió, claredat, coherència, riquesa de 
vocabulari, cohesió i èmfasi. 

▫  Estils de redacció: tècniques de sintetització de continguts. 
– Redacció de documents professionals. 

▫  Llenguatge escrit. 
▫  Contingut i organització: fitxes de contingut. 
▫  Resum o síntesi. 

– Presentació de la documentació. 

▫  Fonts d'origen. 
▫  Cronologia. 
▫  Canals de comunicació i divulgació. 
▫  Internet/intranet. 

– Normativa i usos habituals en l'elaboració i presentació de la documentació de 
consum. 

▫  Protecció de dades. 
▫  Seguretat i confidencialitat. 

 
2.  Tractament de la informació de consum amb processadors de textos. 

– Aspecte dels caràcters i les lletres. 

▫  Tipus. 
▫ Mida. 
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▫  Efectes. 
– Aspecte d'un paràgraf. 

▫  Alineació i interlineat. 
▫  Espai anterior i posterior. 
▫ Sagnats i tabuladors al text. 
▫ Treball amb el regle. 
▫ Llistes numerades. 
▫ Canvi d'estil, vinyetes i d'altres. 

– Format del document. 

▫ Autoformat. 
▫ Autocorrecció. 
▫ Aplicació de manuals d'estil. 

– Edició de textos. 

▫ Configuració de capçaleres i peus de pàgina. 
▫ Inserció en edicions de text de: taules, gràfics, organigrames, objectes i 

imatges, i d'altres. 
– Documents professionals: 

▫ Creació i ús de plantilles. 
▫ Tasques automatitzades. 

– Creació d'un informe personalitzat. 
▫ Assistent per a informes. 
▫ Creació d'un informe (en columnes, tabulat o justificat). 
▫ Creació d'un autoinforme. 

– Creació de formularis. 
▫  Assistent per a formularis. 
▫  Creació d'un formulari: en columnes, tabulat, fulls de dades o justificat, 

formularis amb subformulari. 
▫  Autoformulari. 
▫  Obertura, tancament, canvi, emmagatzematge, eliminació i impressió 

d'un formulari. 
▫  Ús de filtres en formularis. 

– Impressió de textos. 
 

3.  Presentació d'informació de consum amb taules. 
– Presentació d'informació amb taules. 

▫  Creació d'una taula. 
▫  Propietats: afegir vores i ombres, combinació de cel·les. 
▫  Importació, vinculació i exportació de taules. 

– Edició d'una taula. 
▫  Desplaçar-se. 
▫  Afegir i suprimir. 
▫  Cercar i substituir dades. 
▫  Copiar, retallar i enganxar dades. 

– Relacions entre les taules. 
▫  Índexs. 
▫  Conversions de text i taules. 

– Personalització de la vista de full de dades. 
▫  Mostrar i amagar. 
▫  Canviar l'alçada de files i columnes. 
▫  Desplaçar-se i immobilitzar. 

– Impressió d'un full de dades. 
 

4.  Presentació d'informació de consum amb gràfics. 
– Elaboració de representacions gràfiques. 
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▫  Criteris de selecció: llegibilitat, representativitat, vistositat. 
– Elements presents als gràfics. 

▫  Rangs o sèries del gràfic, títol, llegenda, eixos, línies de divisió, escales, 
rètols, fonts, representació. 

– Configuració i modificació dels elements. 
– Tipus de gràfics. 

▫  De línies, àrees, barres, columnes o histogrames, polígons, ogives, 
anells, radar, superfície, dispersió, bombolles, representació de grafs, 
sectors o ciclograma, moviment, pictogrames o altres a partir de dades 
convenientment tabulades. 

– Creació d'un gràfic. 
▫  Selecció del tipus de gràfic. 
▫  Selecció dels rangs de dades. 
▫  Addició d'una nova sèrie de dades al gràfic. 
▫  Opcions del gràfic. 
▫  Ubicació del gràfic. 

– Modificació del gràfic. 
▫  Tipus de gràfic. 
▫ Dades d'origen. 
▫  Opcions de gràfic. 
▫  Ubicació. 
▫  Addició de dades i línia de tendència. 
▫  Vista en 3D. 

– Supressió d'un gràfic. 
– Integració de gràfics en documents. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 
 

 
Unitat formativa Durada total de les 

unitats formatives en 
hores 

Nombre màxim d'hores 
susceptibles de formació a 

distància 

Unitat formativa 1 – UF1755 
Unitat formativa 2 – UF1756 

60 
60 

50 
50 

 
 

Seqüència: 
 

Les unitats formatives corresponents a aquest mòdul es poden programar de manera 
independent. 

 
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 4 

 
Denominació: ANGLÈS PROFESSIONAL PER A ACTIVITATS COMERCIALS 

 
Codi: MF1002_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 
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Associat a la unitat de competència: 
 

UC1002_2: Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari independent en activitats 
comercials. 

 
Durada: 90 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Interpretar la informació d'un discurs oral, en llengua estàndard, tant en viu com 
retransmès, en diferents situacions tipus de relació amb un client/consumidor. 

CE1.1  Diferenciar la dicció fonètica de la terminologia comercial bàsica habitual 
en les activitats comercials. 
CE1.2  A partir de l'audició d'enregistraments orals d'anuncis de 
productes/serveis per al consum o venda, identificar almenys: 
– Les característiques dels productes: quantitats i qualitats. 
– El preu. 
– Els descomptes i recàrrecs. 
– Les formes de pagament. 
– Etc. 
CE1.3  A partir de la simulació suficientment caracteritzada de diferents 
situacions habituals en les activitats de consum i comerç, com ara una venda i 
una reclamació de productes, en llengua estàndard i sense soroll: 
– Interpretar amb exactitud les necessitats del client/consumidor pel que fa a 

característiques, quantitat i qualitat dels productes. 
– Identificar les dades personals necessàries del client o reclamant per satisfer 

l'operació amb eficàcia. 
 

C2:  Interpretar de manera eficaç la informació rellevant continguda en textos escrits 
i documents comercials bàsics utilitzant les eines d'interpretació (manuals i 
informàtiques) i les fonts d'informació adequades. 

CE2.1  Identificar el lèxic habitual de les activitats de consum i comerç de 
productes/serveis distingint, almenys: quantitats i qualitats dels productes, preus, 
recàrrecs, descomptes i formes de pagament, drets del consumidor, garanties i 
devolucions, entre d'altres. 
CE2.2  Diferenciar les característiques del lèxic tècnic habitual en: 
– Etiquetes. 
– Manuals o instruccions d'ús de productes. 
– Garanties. 
– Argumentaris de venda. 
– Faxos i cartes comercials. 
– Factures. 
– Fulls de reclamació. 
– Rebuts. 
– Etc. 
CE2.3  A partir de la lectura de normativa bàsica europea en matèria de comerç 
interior i consum formulada en anglès, resumir les línies generals del text amb 
exactitud. 
CE2.4  A partir d'un full de reclamació suficientment caracteritzat d'un client, 
identificar-ne l'objecte i la informació rellevant: 
– Dades personals del reclamant. 
– Demanda del client. 

 
C3:  Produir missatges orals en situacions de relació amb un client per satisfer les 
seves necessitats. 

CE3.1  Identificar les estructures, fórmules i pautes d'educació i cortesia 
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necessàries per a la comunicació oral efectiva segons els diferents contextos 
socioprofessionals en les activitats comercials: prevenda, venda, reclamació i 
postvenda. 
CE3.2  En situacions simulades d'activitats comercials, emetre missatges orals 
amb claredat i correcció fonètica distingint els diferents tons, segons diversos 
contextos socioprofessionals comercials, i mostrant interès, preocupació i alegria, 
entre d'altres. 
CE3.3  A partir de les característiques d'un producte/servei, exposar oralment 
durant almenys cinc minuts la descripció del producte amb exactitud i detall 
suficients. 
CE3.4  A partir de la simulació de la gravació d'una comanda o venda telefònica 
de productes/serveis amb un argumentari definit de manera clara, emetre amb 
claredat fonètica i sintàctica les qüestions plantejades a la comanda o 
l'argumentari. 

 
C4:  Redactar i emplenar documentació comercial bàsica utilitzant les eines 
d'interpretació (manuals i informàtiques) i les fonts d'informació adequades. 

CE4.1  Identificar les característiques dels diferents llenguatges i lèxic tècnic 
habitual en els documents comercials bàsics: cartes, factures, ordres de 
comanda, rebuts i fulls de reclamació, entre d'altres. 
CE4.2  Identificar les expressions, l'estructura i les formes de presentació 
utilitzades habitualment en la correspondència comercial i els fulls de reclamació 
de clients, consumidors o usuaris. 
CE4.3  Diferenciar les estructures més formals i informals utilitzades 
habitualment en la correspondència comercial. 
CE4.4  A partir de diferents casos d'activitats comercials amb un 
client/consumidor, redactar una carta comercial d'acord amb els usos habituals a 
les empreses, considerant almenys els elements següents: dades del remitent, 
objecte de la carta, sol·licitud o resposta d'informació de productes sobre 
quantitats i qualitats del producte, preus i descomptes per pagament immediat, 
entre d'altres. 
CE4.5  A partir d'un supòsit d'activitats comercials prou caracteritzades, emplenar 
la documentació comercial bàsica en anglès: 
– Una ordre de comanda amb especificació de quantitats i característiques. 
– Una factura. 
– Un xec. 
CE4.6  A partir de la simulació d'una reclamació suficientment caracteritzada d'un 
client/consumidor, redactar amb senzillesa i exactitud i fent servir un llenguatge 
àgil i abreujat els documents de comunicació següents: faxos, correus electrònics 
o missatges interns i externs adreçats al client i als responsables de la 
reclamació, respectivament, per resoldre la reclamació. 

 
C5:  Interaccionar oralment amb fluïdesa i espontaneïtat en situacions de relació de 
comunicació interpersonal amb un client/consumidor. 

CE5.1 Descriure les estructures, fórmules i pautes d'educació i cortesia 
necessàries per a la comunicació oral efectiva amb un client/consumidor segons 
diverses característiques socioculturals de clients de nacionalitat diferent: hindú, 
xinès, àrab, llatí, europeu i nord-americà, entre d'altres. 
CE5.2 Diferenciar els costums i usos socioprofessionals habituals en les 
relacions amb clients de diferents nacionalitats distingint, almenys, la cultura 
oriental, l'occidental i l'àrab. 
CE5.3  Descriure les variables socioculturals que difereixen entre els clients de 
nacionalitat diferent: 
– Costums horaris. 
– Hàbits professionals. 
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– Normes de protocol del país. 
– Estructura jeràrquica i relacions socioprofessionals amb els clients. 
CE5.4  Explicar els problemes més habituals que poden sorgir en les activitats 
comercials si no s'adapta el missatge oral al context sociocultural del 
client/consumidor. 
CE5.5  A partir de la simulació suficientment caracteritzada d'una situació tipus 
d'activitats de comerç amb un client: 
– Identificar-se i identificar l'interlocutor observant les normes de protocol i 

cortesia adaptades a cada client. 
– Sol·licitar a l'interlocutor aclariments i informació addicional utilitzant les 

expressions i pautes de cortesia i protocol habituals. 
– Exposar oralment, amb claredat i utilitzant les expressions orals més habituals, 

les característiques tècniques i condicions dels productes/serveis oferits. 
– Acomiadar-se utilitzant pautes de cortesia i protocol habituals en la venda. 
CE5.6  A partir de la simulació d'una reclamació de productes/serveis, presencial 
o per telèfon: 
– Obtenir les dades rellevants de l'interlocutor. 
– Rebatre les objeccions i reclamacions del client amb claredat utilitzant les 

normes de cortesia i protocol per justificar les absències, els errors o les faltes 
del producte/servei. 

– Utilitzar correctament frases de cortesia, d'acord i de desacord. 
– Adoptar les fórmules de cortesia i els usos habituals per resoldre la reclamació 

amb eficàcia. 
 

Sumari 
 

1.  Atenció al client/consumidor en anglès. 
– Terminologia específica en les relacions comercials amb clients. 
– Usos i estructures habituals en l'atenció al client/consumidor. 

▫  Salutacions. 
▫  Presentacions. 
▫  Fórmules de cortesia habituals. 

– Diferenciació dels estils formal i informal en la comunicació comercial oral i 
escrita. 

– Tractament de reclamacions o queixes dels clients/consumidors. 
▫  Situacions habituals en les reclamacions i queixes de clients. 

– Simulació de situacions d'atenció al client i resolució de reclamacions amb 
fluïdesa i naturalitat. 

 
2.  Aplicació de tècniques de venda en anglès. 

– Presentació de productes/serveis. 
▫  Característiques dels productes/serveis. 
▫  Mesures. 
▫  Quantitats. 
▫  Serveis afegits. 
▫  Condicions de pagament. 
▫  Serveis postvenda, entre d'altres. 

– Pautes i convencions habituals per detectar les necessitats dels 
clients/consumidors. 

– Fórmules per expressar i comparar condicions de venda. 
▫  Instruccions d'ús. 
▫  Preu. 
▫  Descomptes. 
▫  Recàrrecs.  
▫  Etc. 
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– Fórmules per al tractament d'objeccions del client/consumidor. 
– Estructures sintàctiques i usos habituals en la venda telefònica. 

▫  Fórmules habituals en l'argumentari de venda. 
– Simulació de situacions comercials habituals amb clients: presentació de 

productes/serveis, entre d'altres. 
 

3.  Comunicació comercial escrita en anglès. 
– Estructura i terminologia habitual en la documentació comercial bàsica. 

▫  Comandes. 
▫  Factures. 
▫  Rebuts. 
▫  Fulls de reclamació. 

– Emplenament de documentació comercial bàsica en anglès. 
▫  Fulls de comanda. 
▫  Factures. 
▫  Ofertes. 
▫  Reclamacions.  
▫  Etc. 

– Redacció de correspondència comercial. 
▫  Ofertes i presentació de productes per correspondència. 
▫  Cartes de reclamació o relacionades amb devolucions, resposta a les 

reclamacions, sol·licitud de pròrroga i les respostes corresponents. 
▫  Cartes relacionades amb els impagaments en les diferents fases o altres 

de naturalesa anàloga. 
– Estructura i fórmules habituals en l'elaboració de documents de comunicació 

interna en anglès a l'empresa. 
– Elaboració d'informes i presentacions comercials en anglès. 
– Estructures sintàctiques utilitzades habitualment en el comerç electrònic per 

incentivar la venda. 
– Abreviatures i usos habituals en la comunicació escrita amb diferents suports. 

▫  Internet. 
▫  Fax. 
▫  Correu electrònic. 
▫  Carta o similars.  

 

Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 

 
 
Mòdul formatiu Nombre total d'hores del 

mòdul 
Nombre màxim d'hores 

susceptibles de formació a 
distància 

Mòdul formatiu – MF1002_2 90 60 

 
Seqüència: 

 
Les unitats formatives d'aquest mòdul es poden programar de manera independent. 

 
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'ATENCIÓ AL 
CLIENT, CONSUMIDOR O USUARI 
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Codi: MP0374 

 
Durada: 40 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Prestar serveis d'informació i atenció al client/consumidor/usuari, tant en la 
llengua pròpia com en llengua anglesa, si cal, en diferents situacions comercials 
utilitzant diversos sistemes i tècniques de comunicació adaptades a diferents canals 
de comunicació amb el client: cara a cara, telèfon, correu electrònic i missatgeria, 
entre d'altres. 

CE1.1 A partir de les característiques de l'empresa i les relacions que manté 
amb els seus clients, distingir els elements fonamentals per transmetre la imatge 
adequada de l'empresa. 
CE1.2 Identificar en l'organigrama de l'organització les persones responsable 
dels diferents tipus de funcions i activitats. 
CE1.3  Atendre els clients adoptant els elements fonamentals per mantenir una 
conversa adequada a la imatge i els procediments interns de l'organització. 
CE1.4  Controlar la claredat i la precisió de la transmissió de la informació a 
clients/consumidors. 
CE1.5  Redactar documents per transmetre'ls per escrit a clients de forma clara i 
concisa en funció de la seva finalitat. 
CE1.6  Expressar-se oralment davant d'un grup o en una relació de comunicació 
en què intervenen més de dos interlocutors. 
CE1.7  Mantenir converses telefòniques amb clients identificant-se amb propietat, 
seguint les normes de protocol de l'organització i emprant les tècniques i actituds 
adequades per al desenvolupament de la comunicació. 
CE1.8  Registrar la informació obtinguda de clients en aplicacions de gestió de la 
relació amb els clients (CRM) per fer-ne un ús posterior. 
CE1.9  Respondre correus i missatges instantanis dels clients, identificant-se i 
identificant el destinatari i seguint les normes de protocol. 

 
C2:  Prestar serveis d'orientació, tramitació i resolució al client/consumidor/usuari, 
tant en la llengua pròpia com en llengua anglesa, si cal, en diferents situacions de 
consultes, queixes o reclamacions de consum, utilitzant diferents tècniques de 
comunicació i negociació adaptades a diferents canals de comunicació, i vetllant per 
la qualitat del servei prestat. 

CE2.1  A partir de les consultes, queixes i reclamacions plantejades a 
l'organització, distingir-ne els elements fonamentals per establir un pla d'orientació 
al consumidor. 
CE2.2  Respondre i adoptar una actitud resolutiva davant de queixes i 
reclamacions, oferint resolucions responsables i aplicant procediments interns de 
l'organització. 
CE2.3  Identificar i aplicar diferents procediments de mediació, arbitratge i 
negociació a les diferents situacions presentades pels consumidors. 
CE2.4  Adoptar, d'acord amb la normativa vigent, el mecanisme de protecció al 
consumidor més adequat per a l'actuació que cal dur a terme i l'activitat de 
l'organització. 
CE2.5  Redactar documents per gestionar-los per escrit a clients de forma clara i 
concisa en funció de la seva finalitat. 
CE2.6  Controlar que l'atenció i orientació s'ajustin als procediments i estàndards 
de qualitat establerts a l'organització o empresa. 

 
C3:  Obtenir un sistema d'informació en matèria de consum mitjançant la captació, 
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el tractament i l'arxiu de la informació i documentació, amb què s'elaboraran per 
mitjans convencionals i informàtics butlletins de síntesi. 

CE3.1  Identificar i utilitzar diferents fonts d'obtenció d'informació/documentació. 
CE3.2  Aplicar tècniques d'arxiu i catalogació de la informació, en el format 
convencional i informàtic corresponent. 
CE3.3  Aplicar tècniques correctes d'elaboració i presentació de documentació, 
en format convencional i informàtic. 
CE3.4  Complir els procediments de l'organització i la normativa en matèria de 
protecció de dades, confidencialitat i seguretat de la informació. 

 
C4:  Participar en els processos de treball de l'empresa seguint les normes i 
instruccions establertes al centre de treball. 

CE4.1  Comportar-se de manera responsable tant en les relacions humanes com 
en les laborals. 
CE4.2  Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE4.3  Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes i 
intentar que s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE4.4  Integrar-se en els processos de producció del centre de treball. 
CE4.5  Utilitzar els canals de comunicació establerts. 
CE4.6  Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut 
laboral i protecció del medi ambient. 

 
Sumari 

 
1.  Informació i atenció al client/consumidor/usuari de consum. 

– Desenvolupament d'activitats d'informació pròpies del departament d'atenció al 
client: activitats segons empreses i eines de gestió de relacions amb clients. 

– Aplicació de criteris de qualitat del servei d'atenció al client. 
– Assessorament al client en matèria de consum i reclamacions. 
– Aplicació de tècniques de comunicació a clients. 
– Ús d'eines de gestió de relacions amb clients. 

 
2.  Gestió de queixes i reclamacions del client/consumidor/usuari. 

– Aplicació de procediments de protecció del consumidor establerts. 
– Identificació de la queixa i tècnica de resolució de la situació plantejada pel 

consumidor: argumentari, aplicació i resolució. 
– Participació en processos de negociació, mediació i arbitratge de consum. 
– Aplicació de tècniques de comunicació i negociació a processos de queixes i 

reclamacions. 
– Elaboració de la documentació de consum. 
– L'actuació administrativa en processos de protecció entre empreses i 

consumidors. 
 

3.  Elaboració de bases de dades, informes i documentació de consum. 
– Eines de recerca d'informació i fonts de consum. 
– Aplicació de tècniques arxivístiques: convencionals i informàtiques. 
– Elaboració de documentació del procediment, en el format convencional i 

informàtic adequat. 
– Col·laboració en la creació i l'actualització de bases de dades i sistemes 

d'informació de consum. 
– Obtenció d'informació de consum. 
– Tractament de la informació de consum. 
– Presentació de la informació de consum. 
– Síntesi de la informació i documentació de consum. 
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4.  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. 
 
 
IV. PRESCRIPCIONS DELS FORMADORS 

 
 

Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 

unitat de competència 

 

 
Mòduls formatius 

 

 
Acreditació requerida 

Amb 
acreditació 

Sense 
acreditació 

MF0241_2: 
Informació i atenció 
al client/ 
consumidor/Usuari. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o 
títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents relacionats amb aquest 
camp professional. 

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

• Tècnic/a superior en gestió comercial i 
màrqueting o títol equivalent de la família 
professional de comerç i màrqueting. 

• Certificat de professionalitat de nivell 3 de 
l'àrea de compravenda o màrqueting i 
relacions públiques de la família 
professional de comerç i màrqueting. 

2 anys 4 anys 

MF0245_3: 

Gestió de queixes i 
reclamacions en 
matèria de consum. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o 
títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents relacionats amb aquest 
camp professional. 

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

2 anys Imprescindible 
acreditació 

MF0246_3: 
Organització d'un 
sistema d'informació 
de consum. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o 
títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents relacionats amb aquest 
camp professional. 

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

2 anys Imprescindible 
acreditació 
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Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 

unitat de competència 

 

 
Mòduls formatius 

 

 
Acreditació requerida 

Amb 
acreditació 

Sense 
acreditació 

MF1002_2: 
Anglès professional 
per a activitats 
comercials. 

• Llicenciat/ada en filologia, traducció i 
interpretació (llengua anglesa) o títol de 
grau equivalent. 

• Qualsevol altra titulació superior amb la 
següent formació complementària: 

• Haver superat un cicle dels estudis 
conduents a l'obtenció de la 
llicenciatura en filologia, traducció i 
interpretació (llengua anglesa) o 
titulació equivalent. 

• Certificat o diploma d'acreditació oficial 
de la competència lingüística d'anglès, 
com ara el Certificat de Nivell Avançat 
de les escoles oficials d'idiomes o 
d'altres equivalents o superiors 
reconeguts. 

• Titulació universitària cursada en un 
país de parla anglesa, si s'escau, amb 
l'homologació corresponent. 

2 anys Imprescindible 
acreditació 

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

 
 

 
Espai formatiu Superfície m2 

15 alumnes 
Superfície m2 
25 alumnes 

Aula tècnica de gestió i idiomes 45 60 

 
 

Espai formatiu M1 M2 M3 M4 

Aula tècnica de gestió i idiomes X X X X 

 
 

Espai formatiu  Equipament 
 

Aula tècnica de gestió i 
idiomes 

 
– Equips audiovisuals. 
– PC instal·lats en xarxa, canó amb projecció i Internet. 
– Programari específic de l'especialitat. 
– Pissarres per escriure amb retolador. 
– Paperògraf. 
– Material d'aula. 
– Taula i cadira per al formador. 
– Taula i cadires per als alumnes. 
– Un projector. 
– Programes informàtics per a l'aprenentatge d'un idioma. 
– Reproductors i gravadores de so. 
– Diccionaris bilingües. 

 
 

No s'ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s'hagin de 
diferenciar necessàriament mitjançant tancaments. 

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


