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INSTITUT MONTSIÀ
Ensenyaments Professionals

TÈCNIC O TÈCNICA SUPERIOR

EN ADMINISTRACIÓ DE

SISTEMES INFORMÀTICS

EN LA XARXA

FP Dual

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o 
tècnica superior, que permet accedir a qualsevol 
estudi universitari oficial de grau.

Per a més informació del cicle formatiu:  

www.iesmontsia.org

I SI VULL CONTINUAR ESTUDIANT? 
ACCÉS A ESTUDIS SUPERIORS

QUINES SORTIDES PROFESSIONALS
TÉ EL CICLE?

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al 
món laboral com a:

ü tècnic o tècnica en administració de sistemes, 

ü responsable d'informàtica, 

ü tècnic o tècnica en serveis d'Internet, 

ü tècnic o tècnica en serveis de missatgeria 
     electrònica, 

ü personal de suport tècnic, 

ü tècnic o tècnica en teleassistència, 

ü tècnic o tècnica en administració de base de dades, 

ü tècnic o tècnica de xarxes 

ü supervisor o supervisora de sistemes, 

ü tècnic o tècnica en serveis de comunicacions i 

ü tècnic o tècnica en entorns web
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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

COM ACCEDIR AL CICLE QUINES SÓN LES CAPACITATS GENERALS
QUE S'ASSOLEIXEN EN EL CICLE?

QUINA DURADA TÉ EL CICLE?

QUINS TRÀMITS S'HAN DE REALITZAR
PER A ACCEDIR AL CICLE?

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i 

presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en 

primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les 

peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord 

amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació 

mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que 

permet l'accés al cicle.
Dos cursos acadèmics. Total 2000 hores:

· Formació en el centre educatiu: 1683 hores.

· Formació en el centre de treball (pràctiques en

  empreses): 317 hores.

QUINS MÒDULS S'IMPARTEIXEN.
CONTINGUT CURRICULAR

· M1 Implantació de sistemes operatius

· M2 Gestió de bases de dades

· M3 Programació

· M4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió 

  d´informació

· M10 Administració de sistemes gestors de bases de dades

· M12 Formació i orientació laboral

· M13 Empresa i iniciativa emprenedora

· M1 DUAL Implantació de sistemes operatius

· M2 DUAL Gestió de bases de dades

· M5 DUAL Fonaments de maquinari

· M6 DUAL Administració de sistemes operatius

· M7 DUAL Planificació i administració de xarxes

· M8 DUAL Serveis de xarxa i Internet

· M9 DUAL Implantació d´aplicacions web

· M10 DUAL Administració de sistemes gestors de bases de 

  dades

· M11 DUAL Seguretat i alta disponibilitat

· M14 DUAL Projecte d´administració de sistemes

· M15 DUAL FCT

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen 

algun dels requisits següents:

· tenir el títol de batxillerat,

· tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic 

  superior de formació professional o tècnic especialista,

· haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol 

  modalitat de batxillerat experimental,

· haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o 

  el preuniversitari,

· tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat 

  unificat polivalent (BUP),

· tenir qualsevol titulació universitària o una 

  d'equivalent, o

· haver superat la prova d'accés a la universitat per a més 

  grans de 25 anys.

· haver superat la prova d´accés a cicles formatius de 

  grau superior.

· haver superat la prova d´accés a cicles formatius de 

  grau superior dins del mateix itinerari formatiu.
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