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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 

 Títol de batxillerat 

 Títol de tècnic de formació professional 

 Títol de tècnic especialista (FP-2), tècnic superior o equi-
valent a efectes acadèmics 

 Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol 
modalitat de batxillerat experimental 

 Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el 
preuniversitari 

 Haver superat el batxillerat unificat equivalent (BUP) 

 Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent 

 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 19 anys.  

PREINSCRIPCIÓ:  

Del 25 al 31 de maig de 2021 

MATRÍCULA: Del 9 al 15 de juliol 

PORTES OBERTES: Atenció individualitzada 



2n d’ASIX 

￭ Fonaments de Maquinari 

￭ Administració de Siste-

mes operatius  

￭ Planificació i Administra-

ció de xarxes  

￭ Serveis de xarxa i Inter-

net 

￭ Implantació d'Aplicacions 

Web  

DOBLE TITULACIÓ : ASIX + DAM = 3 CURSOS 

Mòduls dels cicles 

1r CURS COMÚ ASIX –DAM 

￭ Implantació de Sistemes Operatius  

￭ Gestió de Bases de Dades 

￭ Programació Bàsica  

￭ Llenguatges de marques i Sistemes de Gestió d'Informació 

￭ Administració de Sistemes Gestors de Bases de Dades 

￭ Formació i Orientació Laboral 

￭ Empresa i Iniciativa Emprenedora 

Sortides professionals 

Formació en centres de treball 

￭  FCT DAM: 317 hores 

￭  ASIX DUAL:  100 hores FCT + 943 hores Dual 

 Part del currículum es realitza a l’empresa 
 Amb beca o contracte de practiques  
 Remuneració econòmica 

 

 

2n de DAM 

￭ Programació avançada 

￭ Entorns Desenvolupament 

￭ Accés a Dades 

￭ Desenvolupament d’Interfí-

cies 

￭ Programació multimèdia i 

dispositius mòbils 

￭ Programació de serveis i 

processos 

￭ Sistemes de gestió empre-

sarial 

Durada: 3.175 hores 

￭ Configurar, administrar i mantenir sistemes informà-

tics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recur-
sos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i 
complint la reglamentació vigent. 

￭ Desenvolupar, implantar i documentar i mantenir 

aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant 
tecnologies i entorns de desenvolupament específics, 
garantint l'accés a les dades de forma segura i com-
plint els criteris d'usabilitat i qualitat exigides en els 
estàndards establerts. 

Competències generals Què t’oferim 

Cerca el teu futur professional 

Què puc estudiar després? 
￭  Tècnic o tècnica en administració de sistemes, serveis 

d'Internet 

￭  Responsable d'informàtica 

￭  Tècnic o tècnica en serveis de missatgeria electrònica, 

en teleassistència 

￭  Personal de suport tècnic 

￭  Tècnic o tècnica en administració de base de dades, 

de xarxes, serveis de comunicacions i tècnic o tècnica en 
entorns web 

￭  Supervisor o supervisora de sistemes 

￭  Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions 

informàtiques per a la gestió empresarial i negocis 

￭  Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions 

informàtiques de propòsit general i en l’àmbit de l’entrete-
niment i de la informàtica mòbil  

￭  Un cop superat el primer curs, es pot accedir a 

qualsevol dels cicles de grau superior de la família 
d’informàtica en qualsevol centre de Catalunya. Es 
pot obtenir el cicle corresponent amb un curs escolar, 
i amb la convalidació de 100 hores de FCT 

￭  Accés directe a la universitat amb crèdits universi-

taris convalidables a diferents graus segons la univer-
sitat 

Inserció laboral  

￭  90% dels titulats que treballa ho fa en el sector. 

 

 

 

√ Matrícula parcial 

√ Semipresencialitat 

√ Preus públics 

√ Estudis reconeguts a l’àmbit europeu 

√ Reconeixement de l’experiència laboral 


