
Preinscripció i matrícula 

Informació del centre 

TITULACIÓ 
 

Sistemes 

Microinformàtics  

i Xarxes  
 

de 

Itinerari formatiu 

 Vies d’accés 

* Formació  

complementària 

GESO o equivalents 

Cicle Formatiu 

de Grau Mitjà 

MÓN LABORAL 
PROVA D’ACCÉS A 

CICLES DE GRAU            

SUPERIOR 

Cicle Formatiu de 

Grau Superior UNIVERSITAT 

Permet convalidar directament crèdits universitaris 

BATXILLERAT 

 Tenir el títol de graduat en ESO 

 Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar (FP-1)  

 Haver superat el curs de formació específic per a l'accés 
als cicles de grau mitjà 

 Haver superat el segon curs de BUP 

 Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics 

 Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de 
qualificació professional inicial (PQPI) 

 Tenir el títol de formació professional básica 

 Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau supe-
rior 

 Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més 
grans de 25 anys 

Les persones que no compleixen cap dels requisits, han de 
superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi s’han de tenir 
com a mínim 17 anys.  

C/ Bisbe Iglesias Navarri,  27 

25700 La Seu d’Urgell (Lleida) 

TELÈFON: 973 35 04 03  

FAX: 973 35 56 50 

iesjoanbrudieu@xtec.cat 

www.insjoanbrudieu.cat 

 

PREINSCRIPCIÓ:  

De l’11 al 17 de maig de 2021 

MATRÍCULA: Del 9 al 15 de juliol 

PORTES OBERTES: Atenció individualitzada 



￭ Tècnic/a instal·lador/a reparador/a d’equips in-
formàtics 

￭ Tècnic/a en manteniment d’equips informàtics 

￭ Tècnic/a en manteniment de serveis d’internet 

￭ Tècnic/a de  suport informàtic 

￭ Tècnic/a de  xarxes de dades 

￭ Tècnic/a en vendes de TIC per a sectors indus-
trials 

￭ Reparador/a de perifèrics de sistemes microin-
formàtics 

￭ Comercial de microinformática 

￭ Operador/a de teleassistència 

￭ Operador/a de sistemes 
 

￭ Instal·lar, configurar i mantenir sistemes 

microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com 

xarxes locals en petits entorns, assegurant-ne la 

funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, 

seguretat i respecte al medi ambient establerts 

Formació en centres de treball 

  Inserció laboral 

 Competències generals  Què t’oferim 

￭ 53% dels titulats que treballa ho fa en el sector. 

Sortides professionals 

Què puc estudiar després? 

￭ Muntatge i manteniment  d’equips. 

￭ Sistemes operatius monolloc 

￭ Aplicacions ofimàtiques 

￭ Sistemes operatius en xarxa 

￭ Xarxes locals 

￭ Seguretat informàtica 

￭ Serveis en xarxa 

￭ Aplicacions web 

￭ Formació i orientació laboral 

￭ Empresa i iniciativa emprenedora 

￭ Anglès tècnic 

￭ Crèdit de Síntesi 

 

￭ Durada FCT: 383 hores 

√ Matrícula parcial 

√ Semipresencialitat 

√ Preus públics 

√ Estudis reconeguts a l’àmbit europeu 

√ Reconeixement de l’experiència laboral 

Cerca el teu futur professional  

Durada: 2.000 hores 

(1.617 lectives + 383 FCT) 

Mòduls del cicle 

Cicles Formatius de Grau Superior de diferents 
famílies, com per exemple: 

￭ Informàtica i comunicacions 

￭ Electricitat i electrònica 

￭ Imatge i so 

￭ Instal·lació i manteniment 

￭ Seguretat i medi ambient 

￭ Administració i gestió 

￭ Comerç i màrqueting 

￭ Serveis socioculturals i a la comunitat 

￭ Hoteleria i turisme 

ESTUDIS A LA TEVA MIDA 


