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PRESENTACIÓ  DEL  NOU  CURS

● Presentació del Centre

● El nostre Institut

● Horari i calendari

● Normativa



PRESENTACIÓ DEL CENTRE

● Actualment som 98 professors/es 

● L’Equip Directiu està composat per 7 persones.

● A l' institut s’estudia: 

● ESO

● Batxillerat

● Cicles formatius (grau mitjà i superior)

● Els programes de formació i inserció (PFI)



HORARI

● Horari lectiu: 

Dl-Dv 8:00 – 14:30

● Secretaria: 

Dl, Dm, Dc, Dv 9:00 – 14:00

Dm, Dc, Dj 15:00 – 17:00

SMX – 1º - GRUPS MATÍ



MATRÍCULA

Inscripció 2021:

- 11 fins al 17 de maig: Presentació de sol·licituds i documentació

12 fins als 16 de juliol: Matricula ordinària

Més informació a la web de l’institut:

https://agora.xtec.cat/iestorreroja/secretaria/preinscripcio-i-matricula/cicles-formatius-grau-mitja/

https://agora.xtec.cat/iestorreroja/secretaria/preinscripcio-i-matricula/cicles-formatius-grau-mitja/


NORMATIVA

https://agora.xtec.cat/iestorrer

oja

https://agora.xtec.cat/iestorreroja


CFGM - Sistemes Microinformàtics i Xarxes

● Competència Professional

● Horaris de Grup

● Mòduls professionals 

● El mòdul de síntesi

● La Formació en Centres de Treball

● Sortides Professionals

● Itinerari Formatiu



COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

● Cicle formatiu que pertany a l’educació post-obligatòria.

● Segons currículum: “La competència general d'aquest títol 
consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes 
microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en 
petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els 
protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient 
establerts.”

● Obre les portes a continuar la formació professional en cicles de 
grau superior.



SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

● Estructurat en 2 anys

● 2000 hores de formació

● 383 hores en formació en centres de treball.



GRUPS

● 2 Grups de 30 persones

● Cada grup es divideix en 2 subgrups

● Entrada al cicle segons nota ESO

● 4 places reservades per persones amb necessitat especials certificades.

● 1er ⮚ 759h

● 2on ⮚ 858h + 383h = 1241h



HORARI GRUP 1 (curs 2020-21)
Tutors: Albert Palacios / Carles Rabaneda



MÒDULS PROFESSIONALS

1er. CURS:

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/infcomunicaci

ons/

Mòduls Títol

M01 Muntatge i manteniment

M02 Sistemes Operatius Monolloc

M03 Aplicacions Ofimàtiques

M05 Xarxes Locals

M09 Anglès

M10 Formació i Orientació Laboral

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/infcomunicacions/


MÒDULS PROFESSIONALS

2on. CURS:

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/infcomunicaci

ons/

Mòduls Títol

M04 Sistemes Operatius en Xarxa

M06 Seguretat Informàtica

M07 Serveis de Xarxa

M08 Aplicacions Web

M11 Empresa i iniciativa emprenedora

M12 Síntesi

FCT Formació a Centres de Treball

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/infcomunicacions/


MÒDUL DE SÍNTESI

● El mòdul de síntesi és format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i 

aprenentatge concebudes per comprovar si s'han aconseguit, i fins a quin 

punt, les capacitats formulades en els objectius generals establerts en les 

diferents àrees curriculars.

● Al llarg del mòdul, l'alumne haurà de mostrar capacitat d'autonomia en 

l'organització del seu treball individual, i també cooperació i col·laboració en 

el treball en equip.



FORMACIÓ A CENTRES DE TREBALL

FCT

● Són pràctiques formatives (no laborals) que realitzen els alumnes dels cicles 

formatius en centres de treball situats a l’entorn dels centres on cursen els 

seus estudis, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola 

i l’empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu 

d’aquests ensenyaments.

● Les hores de pràctiques són: 383 al llarg de 2on curs i fora del horari lectiu.



● Què suposen per a l’alumne?

● 1. El coneixement del món laboral

● 2. La possibilitat d’estar en contacte 

amb la tecnologia més avançada

● 3. L’inici del seu historial professional 

acreditat amb el quadern de pràctiques

FORMACIÓ A CENTRES DE TREBALL
FCT



FORMACIÓ A CENTRES DE TREBALL

FCT



PAS A 2on

Mòdul Nom Hores / UFs

M01 Muntatge i manteniment d’equips 132h / 6

M02 Sistemes operatius monolloc 99h / 3

M03 Aplicacions ofimàtiques 165h / 6

M05 Xarxes locals 198h / 3

M09 Formació i orientació laboral (FOL) 99h / 2

M11 Anglès tècnic 99h / 1

Hores de mòduls informàtica: 132 + 99 + 165 + 198 = 594h

Per passar de curs cal aprovar 60% ⮚ 356h



SORTIDES PROFESSIONALS

● Tècnic instal·lador  d’equips informàtics

● Tècnic de suport informàtic

● Tècnic de xarxes de dades

● Comercial de microinformàtica

● Operador de tele-assistència 

● Operador de sistemes



ITINERARI FORMATIU

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/

Cicles Formatius 

de Grau Mitjà

Cicles Formatius 

de Grau Superior
Estudis 

Universitaris

Món Laboral Món Laboral

Batxillerat

2 anys 2 anys

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/


Estudis CFGS
• Administració de sistemes informàtics en xarxa
Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema. Garanteixen la qualificació 

tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

• Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil de ciberseguretat
D’altra banda, aquest cicle formatiu, orientat a la ciberseguretat, permet formar un professional per ser capaç d’analitzar la seguretat i proposar solucions als ciberatacs detectats, reconeixent-ne 

l'origen i motius; definir i implementar un funcionament segur per als dispositius mòbils i d’altres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa per garantir-ne la seguretat.

• Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament 

específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris de usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

• Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil de logística
Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament 

específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

• Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil de videojocs i oci
Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament 

específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

• Desenvolupament d’aplicacions web
Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les 

dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

• Desenvolupament d’aplicacions web, perfil de bioinformàtica
Aquest cicle formatiu orientat a la bioinformàtica permet formar un professional capaç d'assistir els investigadors en la consulta i extracció d'informació de les bases de dades mèdiques, 

biològiques i químiques. Es donaran les bases perquè l'alumnat pugui consultar, modificar i gestionar la informació emmagatzemada en bases de dades mèdiques, utilitzar les eines i aplicacions 

informàtiques relacionades amb les ciències òmiques i les eines informàtiques relacionades amb el disseny de nous fàrmacs.



iEDUCA

● Control de faltes

● Observacions

● Missatges

● Permís de comunicació

Rebreu un Usuari & Password



Plataforma educativa

EINES TELEMÀTIQUES:

- Comunicació integrada

- Videoconferències

- Treballs i Activitats

- Espai d’emmagatzemament infinit

- CORREU CORPORATIU:

@torreroja.cat 



MATERIAL NECESSARI

Recomanació per seguir amb garanties el curs:

● Disc dur portàtil (USB)

● Teclat i ratolí

● PC a casa: Processador de doble nucli, 8GB RAM.



PREINSCRIPCIÓ

● DATES: 11 al 17 de Maig

● PROCEDIMENT TELEMÀTIC (Web Torre Roja)

● PROCEDIMENT PRESENCIAL (Cita prèvia)

● DOCUMENTACIÓ

● DNI / NIE

● TSI

● ORIGINAL I FOTOCÒPIA DE LLIBRE DE FAMILIA o documents de filiació

● ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL DNI de la persona sol·licitant
MENORS D’EDAT

PROCEDIMENT

TELEMÀTIC

https://agora.xtec.cat/iestorreroja/


GRÀCIES!

portesobertescicles_1r_informatica@torreroja.cat

PREGUNTES?




