INSTITUT
L’ESTATUT

•
•

•
•

•

•

•

Presentació de sol·licituds: del
29 de maig al 5 de juny de
2019
Presentació de documentació:
fins al 7 de juny de 2019
Llista de sol·licituds amb la
puntuació provisional: 28 de
juny de 2019
Presentació de reclamacions:
de l’1 al 4 de juliol de 2019
Llista de sol·licituds amb la
puntuació un cop resoltes les
reclamacions: 8 de juliol de
2019
Llista ordenada definitiva: 10 de
juliol de 2019
Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 17 de juliol de
2019

Alumnes preinscrits amb plaça
assignada (matrícula ordinària):
del 18 al 23 de juliol de 2019

CURS 2019-2020

Per a més informació
consulteu la nostra
web:

de dilluns a divendres de 8:30h a 14:30h
dimarts i dijous de 15:00h a 18.30h

INSTITUT
L’ E S T AT U T
C/Flammarion, 1
08191 Rubí
Telèfon: 93 588 08 58
Fax:: 93 588 05 58
Correu electrònic: a8043668@xtec.cat

INSTITUT
L’ESTATUT

•

Pràctiques
remunerades
a empreses

CICLE FORMATIU GRAU
SUPERIOR DUAL: Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa

•

Sistemes informàtics

•

Batxillerat

•

Bases de dades

•

Prova d’accés a Grau Superior

•

Programació

•

FP de 2n Grau

•

Llenguatge de marques i sistemes
de gestió d’informació

•

CAS en la modalitat cientificotecnològica

•

Fonaments de maquinari

•

COU

•

Administració de sistemes operatius

•

Planificació i administració de xarxes

•

Prova d’accés a la Universitat per
a majors de 25 anys

Implantar i administrar xarxes locals
o gestionar la connexió dels sistema
a xarxes extenses

•

Serveis de xarxa i internet

•

Títol de tècnic d’FP (GM)

•

Seguretat i alta disponibilitat

•

Formació i orientació laboral

Implantar i facilitar la utilització de
paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques

•

Empresa i iniciativa emprenedora

•

Formació en centres de treball

2000 hores (2 cursos acadèmics)

•

•

•

•

•

•

Implantar i administrar sistemes informàtics en entorns monousuari i
multiusuari

Proposar i coordinar canvis per millorar l’explotació del sistema i les
aplicacions

Suposa la realització del cicle fent
més de 1000 hores a empreses
punteres de Rubí, Sant Cugat, Terrassa, etc. amb un contracte de treball (o beca-salari)
Suposa una experiència laboral
d’un any i la possibilitat de ser contractat per la mateixa empresa a la
que ha fet les pràctiques

1r de d’ASIX
De dilluns a divendres de 15:00h a
21:30h
2n d’ASIX

•

Tècnic en administració de sistemes i
xarxes

•

Responsable d’informàtica i supervisor
de sistemes

•

Tècnic de serveis d’internet i en entorns web

•

Tècnic en administració de bases de
dades

De dilluns a divendres de 16:00h a
20:30h

