
 L’ensenyament  és  pràctic,  total-
ment relacionat amb l’ambient de tre-
ball, amb els mòduls necessaris per 
accedir  preparat  al  treball  i  en  un 
període curt (dos anys).

 Durant  un  trimestre  es  realitza  la 
Formació  en Centres de  Treball i 
es pot considerar una porta oberta al 
món laboral.

 L’ensenyament  parteix de zero. No 
cal cap coneixement previ de l’espe-
cialitat.

 Els  grups  són  reduïts  (màxim  20 
alumnes).

 Els  mitjans  materials:  aules,  instal-
lacions, ordinadors i  programari  són 
nous i actualitzats.
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AQUEST CICLE FORMATIU ÉS
INTERESSANT PER ...

ON ES REALITZA

Cicle Formatiu de
Grau SUPERIOR

Administració de 
Sistemes Informàtics 

en Xarxa

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS



Aquest cicle s’emmarca en la família Infor-
màtica i comunicacions i s’encarrega de 
formar  futurs  professionals  que  siguen 
capaços de:

La  competència  general  d’este  títol  
consistix  a  configurar,  administrar  i  
mantindre  sistemes  informàtics,  ga-
rantint la funcionalitat, la integritat dels  
recursos i servicis del sistema, amb la 
qualitat exigida i complint la reglamen-
tació vigent.

En definitiva en preparar tècnics per a les 
següents ocupacions:

• Tècnic en administració de sistemes.

• Responsable d'informàtica. 

• Tècnic en servicis d'Internet. 

• Tècnic en servicis de missatgeria electrò-
nica. 

• Personal de suport i suport tècnic. 

• Tècnic en teleassistència. 

• Tècnic  en administració  de base de da-
des. 

• Tècnic de xarxes. 

• Supervisor de sistemes. 

• Tècnic en servicis de comunicacions. 

• Tècnic en entorns web

MÒDULS HORES

Primer Curs Setmana Totals
Planificació i administració de 
xarxes

6 192

Implantació de sistemes opera-
tius

7 224

Fonaments de maquinari 3 96
Gestió de bases de dades 5 160
Llenguatges de marques i siste-
mes de gestió d'informació

3 96

Formació i orientació laboral 3 96
Horari reservat per a la
docència en anglés. 3 96

TOTAL D’HORES     30 960

Segon Curs Setmana Totals
Administració de sistemes ope-
ratius

6 120

Servicis de xarxa i Internet 6 120
Implantació d'aplicacions web 5 100
Administració de sistemes ges-
tors de bases de dades

3 60

Seguretat i alta disponibilitat 5 100
Empresa i iniciativa emprene-
dora

3 60

Horari reservat per a la
docència en anglés.

2 40

Formació en Centres de Treball 400
Projecte d'administració de sis-
temes informàtics en xarxa 40

TOTAL D’HORES     30 1040

ACCÉS DIRECTE:

♦ Estar en possessió del títol de 
Batxiller LOE modalitat de Ciènci-
es i Tecnologia, de Batxillerat 
LOGSE modalitats BCNS, BT o 
BHCS. De Batxillerat Experimen-
tal modalitats BCN, BAG, BCHS, 
BL o BTI; o haver superat qualse-
vol opció de COU

♦ Estar en possessió del títol de:
♦ Batxillerat LOE o LOGSE
♦ Tècnic Especialista de Forma-

ció Professional (FP2) o Altres 
titulacions equivalents a efec-
tes acadèmics.

♦ Haver superat el segon curs de 
qualsevol modalitat de Batxillerat 
Experimental

♦ Alumnes que tinguen Preu 
superat

♦ Tindre una titulació universitària 
a la qual es va accedir sense 
complir cap dels requisits ante-
riors

PROVA D’ACCÉS:
Per a persones 

que tenen 19 anys o els 
compleixen durant l’any 

de la prova

Si s'acredita estar en 
possessió d'un títol de 
Tècnic relacionat amb 

aquell al qual es desitja 
accedir, el requisit d'edat 
per a la realització de la 
prova serà tindre díhuit 
anys, o complir-los du-

rant l'any en curs

QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL:

 Tècnic superior en 
administració de siste-
mes informàtics en 
xarxa

ACCÉS A ALTRES ESTUDIS:

 Títols universitaris de 
grau en els condicions 
d'admissió que s'establis-
quen

TÈCNIC SUPERIOR EN 
ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES 

INFORMÀTICS EN XARXA

ACCÉS, TITULACIÓ I EIXIDES
PROFESSIONALSDISTRIBUCIÓ HORÀRIACAPACITA PER ...
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