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CICLES FORMATIUS

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

TÈCNIC/A EN GESTIÓ
ADMINISTRATIVA I
SISTEMES
MICROINFORMÀTICS I
XARXES

Família professional:
Administració i gestió i
Informàtica i comunicacions

TITULACIÓ COMBINADA DE GRAU MITJÀ

TREBALLARÀS COM A:
 Aquest tècnic exercirà fonamentalment la seva activitat
laboral en diversos sectors d’activitat econòmica:
 En el departament d’informàtica o de processament de
dades, departament tècnic, etc ;en empreses
proveïdores/distribuïdores de serveis informàtics, en el
sector de serveis a les empreses; en empreses de
comunicacions; en empreses proveïdores de serveis
d’Internet.
 En oficines de tot tipus d’empreses (petites i mitjanes
empreses, bancs privats i públics, assegurances, etc.).,
administració pública, etc.
POTS ACCEDIR-HI:
Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
Títol de Tècnic/a Auxiliar (FP1).
Prova d’accés a Grau Mitjà.
Altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
POTS CONTINUAR ESTUDIANT:
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de
tècnic/tècnica, que els permet accedir al batxillerat o a un cicle
de grau superior.)
DURADA:
3107 hores /3 cursos acadèmics:
2607 hores en el centre educatiu.
500 hores al centre de treball (pràctiques).

QUÈ ESTUDIARÀS?
 Comunicació empresarial i atenció al client.
 Operacions administratives de compravenda.
 Operacions administratives de recursos humans.
 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.
 Tècnica comptable.
 Tractament de la documentació comptable.
 Tractament informàtic de la notificació.
 Operacions administratives de suport.
 Anglès.
 Empresa i administració.
 Empresa a l’aula.
 Formació i orientació laboral.
 Formació en centres de treball (GAD).
 Muntatge i manteniment d’equips.
 Sistemes Operatius Monolloc. Windows i Linux.
 Sistemes operatius en xarxa. Servidors Windows Server i
Unix Server.
 Xarxes locals. Muntatge de xarxes LAN (Cablejat, Router,
Switch, ...)
 Seguretat informàtica. Firewall, Copies de seguretat,
recuperació de dades i RAID.
 Serveis de xarxa. Serveis Web, Correu Electrònic, FTP i
SSH, Proxy, VPN, ...
 Aplicacions Web. Pàgines web HTML i Joomla, Microsoft
Office i Google Docs.
 Síntesi SMX.
 Formació en centres de treball (SMX).

