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Institut Pla de l’Estany

Sortides professionals:
Podràs treballar de:

• Muntatge i reparació d’ordinadors.
• Instal·lació i manteniment de Sistemes Operatius.
• Xarxes i Serveis Internet.
• Manteniment de portals Web.
• Suport informàtic i teleassistència.

Podràs treballar en:

• Empreses proveïdores de serveis informàtics, Internet i 
comunicacions, en el departament de sistemes...

• Empreses grans o mitjanes, de qualsevol sector econòmic, 
en el departament informàtic.

• Administració pública

Per a més informació:
Podeu adreçar-vos a la secretaria del centre (972580793),  on 
us  facilitaran  informació sobre els tràmits de preinscripció 
i matrícula, i on podreu demanar hora per a una entrevista 
amb el professor coordinador del cicle.

Sistemes
Microinformàtics

i Xarxes

Preinscripció
del 16 al 24 

de maig
CURS 2017-2018

C/Jaume Farriol i Montserrat, 31
17820 Banyoles
Telèfon 972 58 07 93
institut@inspladelestany.cat
www.inspladelestany.cat
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Presentació:
Les aplicacions informàtiques tenen en el nou món laboral 
una demanda creixent en tots els seus àmbits. És per 
aquesta raó, i per la nostra obligació de donar un servei 
de formació adequat  a aquestes necessitats, que oferim el 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i 
Xarxes.

Catalunya pot esdevenir un referent en el desenvolupament 
de projectes sobre la Societat de la Informació i la 
incorporació de les noves tecnologies en tots els àmbits 
(personals, socials, professionals, ...). Un dels aspectes 
importants en tot aquest procés de canvi social en el qual 
estem immersos és la formació de les persones que ha de 
permetre una integració plena dels ciutadans, empreses i 
entitats en aquest nou model de societat.

Titulació:
Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

Durada dels estudis
• 2000 hores (dos cursos).
• 1650 hores de formació a l’institut. 
• 350 hores de pràctiques a empreses. 
• Horari de tarda-vespre. De 14.30 h a 19.30 h.

Condicions d’ingrés:
• Amb el títol de Graduat en educació secundària ESO.
• Superant el CAM.
• Superant la prova d’accés als cicles formatius de GM.
• Superant el PPP i obtenint el Títol Professional Bàsic.

Accés als Cicles formatius de 
Grau superior (prova d’accés):
Administració de sistemes informàtics en xarxa.
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.
Desenvolupament d’aplicacions per a webs.

Estudiaràs,...
• Hardware 

• Sistemes Operatius 

• Xarxes

• Seguretat

• Serveis Internet

• Portals Web 

• Ofimàtica 

• Anglès tècnic

• Programació dispositius mòbils

• Orientació Laboral

• 350 hores de formació pràctica en centres de treball 

Estem connectats
amb el futur

Setembre

Estudis universitaris

MÓN LABORAL

Cicles formatius de grau superior

Proves d’accés

19 anys

17 anys

PFI

Cicles formatius de grau mitjà

Proves d’accés PPPCAM ESO

Batxillerat


