T’oferim
· Titulació en Tècnic/a Superior.

Per ampliar informació vine al centre, visita la
nostra web, truca o envia’ns un correu.

· Borsa activa de treball.
· Formació en empreses i en modalitat Dual.
· Semipresencialitat.
Flebibilitat d’horaris.
· Matrícula parcial.
Estudia allò que necessitis.
· Convalidació de mòduls.
Acredita la teva experiència.
· I et facilitem tots els materials per aprendre!

Institut l’Estatut
C. Flammarion, 1
08191 · Rubí
 935 88 08 58
 a8043668@xtec.cat

Cicle Formatiu Grau Superior

Administració de sistemes
informàtics en xarxa

http://insestatut.cat
Formació

DUAL
a Rubí

Titulació

Mòduls professionals del Cicle ASIX

Accés al món laboral

Tècnic/a Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.

· Implantació de sistemes operatius.
· Gestió de base de dades.
· Programació bàsica.
· Fonaments de maquinari.
· Planiﬁcació i administració de xarxes.
· Llenguatges de marques i sistemes de gestió de la informació.
· Servei de xarxa i Internet.
· Implantació d’aplicacions web.
· Seguretat i alta disponibilitat.
· Big Data (novetat!)
· Formació i orientació laboral.
· Empresa i iniciativa emprenedora.

La competència general d’aquesta titulació consisteix a
conﬁgurar, administrar i mantenir sistemes informàtics,
garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Durada
2.000 hores (2 cursos).

Horari
Tardes de dilluns a divendres.

Requisits d’accés
Disposar de Batxillerat, prova d’Accés a grau superior,
CAS en modalitat cientiﬁcotecnològica, FPII, COU o prova
d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

FP Dual
Suposa la realització del cicle en modalitat dual, és a dir,
fent més de 1.000 hores de formació en empreses més
punteres amb contracte de treball (o beca salari).
Aquesta opció suposa un component pràctic important
en l’aprenentatge, adquirir una experiència laboral d’un
any i la possibilitat d’ésser contractat posteriorment per
l’empresa.

Superat el cicle podràs
· Accedir a altres CFGS de la mateixa família.
· Cursar estudis universitaris relacionats.

Podràs treballar de:

Tècnic/a d’administració
de sistemes

Responsable
d’informàtica

Tècnic/a en serveis
d’Internet

Personal de
suport tècnic

Tècnic/a d’administració
de bases de dades

Supervisor/a
de sistema

Tècnic/a en serveis
de comunicació

Tècnic/a en entorns
web i de xarxes

