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Institut de Badia del Vallès
QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

GRAU MITJÀ

Reconeixem la teva experiència laboral

MICROINFORMÀTICS
SISTEMES
I XARXES

SORTIDES PROFESSIONALS

amb tren rodalies C4.

amb bus.

Parking gratuït a l’institut.

4 Aules-Tallers Informàtica

Aula audio-visual

Aula de comferències

Biblioteca

EQUIPAMENTS

Modalitat semipresencial.

Servei d’Assesorament i REconeixement 

(SARE).

Formació Alternança-Dual.

SERVEIS

COM ARRIBAR

Títol: Tècnic en sistemes microinformàtics 

i xarxes 

Instal·lació, configuració i manteniment 

de programari bàsic i xarxes.

Muntatge i configuració d’ordinadors i 

perifèrics.



Muntatge i manteniment d’equips.

Sistemes operatius monlloc.

Aplicacions ofimàtiques.

Xarxes locals.

Seguretat informàtica.

Serveis en xarxa.

Aplicacions web.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglès.

Formació en centres de treball.

2 cursos acadèmics. Torn matí.

1650 h a l’Institut de Badia del Vallès.

350 h pràctiques en centres de treball.

PROGRAMA

COMPETÈNCIA GENERAL

DURADA

DE QUÈ POTS TREBALLAR?

Graduat ESO.

Títol FP1 o BUP.

Sense titulació a través de la prova 

d’accés a cicles de grau mitjà.

ACCÉS

La competència general d’aquest títol 

consisteix en instal·lar, configurar i mantenir 

sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, 

així com xarxes locals en petits entorns, 

assegurant la seva funcionalitat i aplicant 

els protocols de qualitat, seguritat i respecte 

al medi ambient establerts.

Instal·lar i configurar el programari base 
en sistemes microinformàtics. UC2021911

Instal·lar, configurar i verificar els elements 
de la xarxa local segons procediments 
establerts. UC2022011

Facilitar l’ús a l’usuari o instal·lar, 
configurar i mantenir paquets informàtics 
de propòsit general i aplicacions 
específiques. UC2022111

Muntar equips microinformàtics. 
UC2095311

Reparar i ampliar equips microinformàtics. 
UC2095411

Instal·lar, configurar i verificar els elements 
de la xarxa local segons procediments 
establerts. UC2022011

Monitoritzar els processos de comuni-
cacions de la xarxa local. UC2095511

Realitzar els processos de connexió entre 
xarxes privades i públiques. UC2095611

Mantenir i regular el subsistema físic en 
sistemes informàtics. UC2095711

Executar procediments d’administració 
i manteniment en el programari base i 
d’aplicació del client. UC2095811

Mantenir la seguretat dels subsistemes 
físics i lògics en sistemes informàtics. 
UC2095911


