
C/ Mallorca, s/n.08214 Badia del Vallès (Barcelona)

Tel. 937 187 506 - Fax 937 181 821

Web: www.iBadia.cat

e-mail: iesbadia@xtec.cat

GPS: N 41º30.320’-E2º07.107’

Institut de Badia del Vallès
QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

GRAU SUPERIOR

Reconeixem la teva experiència laboral

INFORMÀTICS
DE SISTEMES

EN LA XARXA

ADMINISTRACIÓ

Títol: Tècnic Superior en Administració 

de Sistemes Informàtics en Xarxa.

Tècnic/a en serveis d’Internet o de 

missatgeria electrònica, teleassistència, 

administració de base de dades, xarxes, 

serveis de comunicacions i entorns web.

Responsable d’informàtica, supervisor/a 

de sistemes, personal de suport tècnic.

SORTIDES PROFESSIONALS

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

amb tren rodalies C4.

amb bus.

Parking gratuït a l’institut.



Batxillerat de qualsevol modalitat.

Prova d’accés cicles de grau superior superada.

Curs d’accés al superior.

Tenir superat el COU o PREU.

Gestió de bases de dades.

Programació bàsica.

Llenguatges de marques i sistemes de 

gestió d’informació.

Fonaments de maquinari.

Administració de sistemes operatius.

Planificació i administració de xarxes.

Serveis de xarxa i Internet.

Implantació d’aplicacions web.

Administració de sistemes gestors de 

bases de dades.

Seguretat i alta disponibilitat.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte d’administració de sistemes 

informàtics en xarxa.

Formació en centres de treball.

2 cursos acadèmics. Torn tarda.

1683 h a l’Institut de Badia del Vallès.

317 h pràctiques en centres de treball.

PROGRAMA

COMPETÈNCIA GENERAL

ACCÉS

DURADA

DE QUÈ POTS TREBALLAR?

La competència general capaciten per 

configurar, administrar i mantenir els 

sistemes informàtics i per garantir la 

funcionalitat, la integritat i els serveis 

del sistema.

Administrar els dispositius maquinari 
del sistema. UC2048411

Instal·lar, configurar i administrar el 
programari de base i d’aplicació del 
sistema. UC2048511

Assegurar equips informàtics. UC2048611

Instal·lar, configurar i administrar el pro-
gramari per gestionar un entorn web. 
UC2049511

Instal·lar, configurar i administrar serveis 
de missatgeria electrónica. UC2049611

Instal·lar, configurar i administrar serveis 
de transferència d’arxius i multimèdia. 
UC2049711

Gestionar serveis en el sistema informàtic. 
UC2049011

Configurar i explotar sistemes informàtics. 
UC2022311

Configurar i gestionar un sistema gestor 
de bases de dades. UC2022411

Configurar i gestionar la base de dades. 
UC2022511

Dissenyar infraestructura de xarxa 
telemàtica. UC2022811

Coordinar la implantació de la infraes-
tructura de xarxa. UC2022911

Administrar la infraestructura de xarxa 
telemàtica. UC2023011


