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Aquests estudis pretenen formar professionals capaços de con-
fi gurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, així com 
d’analitzar la seguretat i proposar solucions als ciberatacs de-
tectats, defi nir i implementar un funcionament segur per a dife-
rents dispositius i assegurar els serveis de xarxa per garantir-ne 
la seguretat. També garanteixen la qualifi cació tècnica exigida 
com a requisit per esdevenir una empresa instal·ladora d’in-
fraestructures comunes de telecomunicacions. 

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

• Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i confi gurant 
el programari en condicions de qualitat per assegurar el funciona-
ment del sistema

• Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i trans-
ferència d’arxius, entre altres) instal·lant i confi gurant el progra-
mari en condicions de qualitat

• Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el 
programari de gestió en condicions de qualitat, segons les carac-
terístiques de l’explotació

• Avaluar el rendiment dels dispositius hardware identifi cant possi-
bilitats de millora d’acord amb les necessitats de funcionament

• Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant 
esquemes i seleccionant equips i elements

• Integrar equips de comunicacions en infraestructures de xarxes 
telemàtiques, determinant-ne la confi guració per assegurar la seva 
connectivitat

• Administrar usuaris d’acord amb les especifi cacions d’explotació 
per garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sis-
tema

• Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures 
correctives per restablir la seva funcionalitat

• Gestionar i/o realitzar el manteniment dels recursos de l’àrea en 
funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment

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

• Àrea d’informàtica d’entitats que disposin de sistemes per a la 
gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, internet i/o 
extranet)

PRINCIPALS OCUPACIONS
Els estudis capaciten per a les següents professions:

• Tècnic en administració de sistemes
• Responsable d’informàtica
• Tècnic en serveis d’Internet
• Tècnic en serveis de missatgeria electrònica
• Personal de suport tècnic
• Tècnic en teleassistència
• Tècnic en administració de base de dades
• Tècnic de xarxes
• Supervisor de sistemes
• Tècnic en serveis de comunicacions
• Tècnic en entorns web

MÒDULS PROFESSIONALS
 1. Implantació de sistemes operatius 
 2. Gestió de base de dades 
 3. Programació bàsica
 4. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació 
 5. Fonaments de maquinari 
 6. Administració de sistemes operatius 
 7. Planifi cació i administració de xarxes
 8. Serveis de xarxa i Internet 
 9. Implantació d’aplicacions web 
 10. Administració de bases de dades 
 11. Seguretat i alta disponibilitat 
 12. Formació i orientació laboral 
 13. Empresa i iniciativa emprenedora 
 14. Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa 
 15. Formació en centres de treball 
 16. Ciberseguretat i hacking ètic 
 17. Seguretat en sistemes,xarxes i serveis 
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