T’oferim
· Titulació en Tècnic/a Mitjà.

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 Mitjà

Sistemes microinformàtics
i xarxes

http://insestatut.cat
Formació

DUAL
a Rubí

Titulació

Mòduls professionals del Cicle SMX

Accés al món laboral

Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes.

· Muntatge i manteniment d’equips.

La competència general d’aquesta titulació consisteix a:

Durada
2.000 hores (2 cursos).

Horari
1r curs: Matins de dilluns a divendres.
2n curs: Tardes de dilluns a divendres.

Requisits d’accés

· Aplicacions oﬁmàtiques.
· Sistemes operatius monolloc.
· Sistemes operatius en xarxa.
· Xarxes locals.
· Serveis de xarxa.
· Aplicacions web.
· Introducció a la programació.

cés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà o curs per l’accés a

· Empresa i iniciativa emprenedora.

CFGM.

· Anglès.

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.

i perifèrics, i instal·lar i conﬁgurar

sistemes microinformàtics

el seu programari bàsic
i d’aplicació

Instal·lar i conﬁgurar xarxes locals
cablejades, sense ﬁl o mixtes, i la
seva connexió a xarxes públiques

· Desenvolupament d’apps per mòbils.
· Formació i orientació laboral.

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).

Instal·lar, conﬁgurar i mantenir

· Seguretat informàtica.

ESO o equivalent a efectes acadèmics, PQPI, prova d’ac-

FP Dual

Muntar i conﬁgurar ordinadors

· Formació en centres de treball.

Superat el cicle podràs
· Accedir a un CFGS de la mateixa família.

Mantenir sistemes
microinformàtics i xarxes locals,
substituint, actualitzant i
ajustant els components

Instal·lar, conﬁgurar i mantenir
serveis multiusuari, aplicacions i
dispositius compartits en un entorn
de xarxa local

Assegurar el funcionament dels
sistemes en condicions de qualitat
i seguretat

Podràs treballar de:

Tècnic/a en manteniment
de xarxes locals

Tècnic/a en manteniment
de sistemes informàtics en
entorns monolloc i en xarxa

Tècnic/a en manteniment
de serveis d’Internet

