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Com arribar al centre

En transport públic:
· FGC: Estació de Sant Vicenç i Estació de Can Ros
· Autobusos municipals de Sant Vicenç dels Horts

En cotxe:
· Sortida 602 de l'A2

SISTEMES
MICROINFORMÀTICS

I XARXES

Més informació a 



Objectius del cicle
Formar professionals en el camp de la informàtica per tal que siguin capaços de:
· Instal·lar i mantenir serveis de xarxa.
· Instal·lar i mantenir equips i sistemes informàtics en entorn monousuari i multiusuari.
· Instal·lar i mantenir aplicacions ofimàtiques i corporatives i serveis d'Internet.
· Realitzar l'administració, la gestió i la comercialització d'una petita empresa o taller.

Sortides professionals 
Aquest professional exercirà l’activitat principalment en empreses del sector serveis que 
es dediquin a la comercialització, el muntatge i la reparació d’equips, xarxes i serveis 
microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en 
entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics 
i xarxes de dades per a la seva gestió:
· Empreses de diversos sectors d'activitat econòmica en els seus departaments 

d'informàtica o de processament de dades.
· Empreses de serveis d'Internet.
· Empreses de comunicacions.
· Administració pública.
· Empreses proveïdores i/o distribuïdores de serveis informàtics.

Les ocupacions i llocs de treball que podran exercir aquests professionals en 
aquestes empreses són:
· Personal tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
· Personal tècnic de suport informàtic.
· Personal tècnic de xarxes de dades.
· Personal reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
· Comercials de microinformàtica.
· Personal operador de teleassistència.
· Personal operador de sistemes.

Accés a altres estudis
· Tots els batxillerats.
· Cicles superiors de la família d'informàtica (amb prova d'accés o CAS).

MÒDULS

· Muntatge i manteniment d'equips
· Aplicacions ofimàtiques
· Sistemes operatius monolloc
· Sistemes operatius en xarxa
· Xarxes locals
· Seguretat informàtica
· Serveis de xarxa

· Aplicacions web
· Formació i orientació laboral
· Empresa i iniciativa emprenedora
· Síntesi
· Anglès tècnic
· Formació en centres de treball

Títol: Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes 
Durada: 2.000 hores repartides en 2 cursos 
Horari: 1er curs de dilluns a divendres de 8.00h a 14.40h
   2on curs de dilluns a dijous de 15.00h a 21.30h 
 
Requisits d’accés: Per accedir a aquests estudis o a qualsevol altre Cicle Formatiu 
de Grau Mitjà cal haver superat algun d’aquests nivells: ESO, Curs d'accés als cicles 
de grau mitjà o Prova d’accés a Grau Mitjà. 


