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MODALITAT DUAL

INSTITUT ESTEVE
TERRADAS I ILLA

Aquests estudis capaciten per instal·lar i mantenir serveis de
xarxes fixes i mòbils, serveis d’internet i sistemes informàtics i
també per prestar suport als usuaris.

COMPETÈNCIES
En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

• Instal·lar i configurar programari bàsic i d’aplicació, xarxes locals
cablejades, sense fil o mixtes i connectades a xarxes públiques
• Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuari, aplicacions i
dispositius compartits en un entorn de xarxa local
• Muntar i configurar ordinadors i perifèrics
• Determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació,
configuració i manteniment de sistemes microinformàtics
• Diagnosticar disfuncions en sistemes microinformàtics i xarxes
mitjançant proves funcionals
• Replantejar el cablejat i l’electrònica de xarxes locals en petits
entorns i la seva connexió amb xarxes d’àrea extensa
• Executar procediments establerts de recuperació de dades i
aplicacions davant fallades i pèrdues de dades en el sistema
• Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema,
confeccionar pressupostos i assessorar el client

SORTIDES PROFESSIONALS
ÀREES DE TREBALL
Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits:

•

Empreses de sectors d’activitat econòmica diversos, en el
departament d’informàtica, tècnic o de processament de dades
• Empreses proveïdores o distribuïdores de serveis informàtics,
en el sector de serveis a les empreses, i en empreses proveïdores de serveis d’internet

PRINCIPALS OCUPACIONS
Els estudis capaciten per a les següents professions:

• Tènic/a instal·lació i reparació d’equips informàtics
• Tècnic/a en manteniment de sistemes informàtics

en entorns

monousuari i multiusuari
• Tècnic/a en manteniment de serveis d’Internet
• Tècnic/a en suport informàtic
• Tècnic/a en xarxes de dades
• Tècnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials
• Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics
• Comercial de microinformàtica
• Operador/a de teleassistència
• Operador/a de sistemes

MODALITAT DUAL

CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ
DE SISTEMES
MICROINFORMÀTICS
I XARXES

MÒDULS PROFESSIONALS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Muntatge i manteniment d’equips
Sistemes operatius monolloc
Aplicacions ofimàtiques
Sistemes operatius en xarxa
Xarxes locals
Seguretat informàtica
Serveis de xarxa
Aplicacions web
Anglès
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Síntesi
Formació en centres de treball

