
Administració de sistemes informàtics en xarxa
Cicle Formatiu de Grau Superior

Amb aquests estudis s’obté la capacitació per configurar, administrar i mantenir els 
sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i els ser-
veis del sistema, amb la qualitat exigida i d’acord amb la reglamentació vigent.

Família professional Informàtica i comunicacions

Cursos 2 cursos acadèmics

Hores 2000 hores distribució en dos anys acadèmics

Horari del curs Tardes de dilluns a divendres

Titulació obtinguda Tècnic/a superior en administració de sistemes informàtics  
en xarxa

Pràctiques Empreses del sector

Sortides professionals Tècnic/a en administració de sistemes
Responsable d’informàtica
Tècnic/a en serveis d’internet
Tècnic/a en serveis de missatgeria electrònica
Personal de suport tècnic
Tècnic/a en teleassistència
Tècnic/a en administració de base de dades
Tècnic/a de xarxes
Supervisor/a de sistemes
Tècnic/a en serveis de comunicacions
Tècnic/a en entorns web

Condicions d’accés 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; Tenir qualsevol 
titulació universitària o una d’equivalent; Haver superat el curs 
d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari; Haver supe-
rat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Sortides acadèmiques Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic/a superior que 
permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les 
persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior 
poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
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Línia educativa
La nostra proposta educativa s’orienta perquè cada noi i cada noia puguin des-
plegar el bo i millor d’ells mateixos. S’estructura en sis eixos de treball:

La persona
Fem que l’alumne sigui protagonista de la seva educació mitjançant una forma-
ció personalitzada, posant en relleu els valors de la vida i del treball en equip. 
Una anàlisi detallada de les seves competències i habilitats ens permetrà poten-
ciar-les i complementar-les.

L’entorn
Eduquem en un clima positiu i motivador facilitant entorns de treball i aprenen-
tatge afavoridors de les relacions humanes.

Les actituds d’aprenentatge
Busquem l’equilibri entre fites exigents i possibilitats personals, valorant la feina 
ben feta i estimulant la constància i la tenacitat. Estar en contacte permanent 
amb les empreses ens permetrà adaptar els programes formatius a les seves 
necessitats, elevant així el nivell ocupacional dels nostres alumnes.

Les maneres d’aprendre
Treballem de manera creativa i participativa fomentant el pensament crític da-
vant la realitat que ens envolta. Perseguim un únic objectiu, facilitar a l’alumne 
un futur professional responsable i amb possibilitats d’actuació i creixement 
personal.

Les competències del segle XXI
Fomentem les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació dins i fora de 
l’aula per tal de capacitar tecnològicament el nostre alumnat. El vincle amb les 
escoles i empreses ens permetrà dotar els nostres alumnes d’una àmplia visió 
del mercat de treball. La sostenibilitat i el plurilingüisme són alguns altres dels 
trets distintius del nostre model educatiu. Trets bàsics en un món cada vegada 
més competitiu i global.

El moll de l’os
Ens definim com a escola catalana, arrelada al país, amb un ideari cristià obert i 
respectuós, que és l’arrel de la nostra Proposta Educativa.

Pla d’estudis

Mòduls professionals i unitats formatives

MP1—Implantació de sistemes operatius
UF1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic
UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
UF3: Implantació de programari específic
UF4: Seguretat, rendiment i recursos

165 hores

MP2—Gestió de bases de dades
UF1: Introducció a les bases de dades
UF2: Llenguatges SQL: DML i DDL
UF3: Assegurament de la informació

132 hores

MP3—Programació bàsica
UF1: Programació estructurada
UF2: Disseny modular
UF3: Fonaments de gestió de fitxers

165 hores

MP4—Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació
UF1: Programació amb XML
UF2: Àmbits d’aplicació de l’XML
UF3: Sistemes de gestió d’informació empresarial 

99 hores

MP5—Fonaments de maquinari
UF1: Arquitectura de sistemes
UF2: Instal·lació, configuració i recuperació de programari
UF3: Implantació i manteniment de CPD

66 hores

MP6—Administració de sistemes operatius
UF1: Administració avançada de sistemes operatius
UF2: Automatització de tasques i llenguatges de guions

132 hores

MP7—Planificació i administració de xarxes
UF1: Introducció a les xarxes
UF2: Administració de dispositius de xarxa
UF3: Administració avançada de xarxes

132 hores

MP8—Serveis de xarxa i Internet
UF1: Serveis de noms i configuració automàtica
UF2: Serveis web i de transferència de fitxers
UF3: Correu electrònic i missatgeria
UF4: Serveis d’àudio i vídeo 

99 hores

MP9—Implantació d’aplicacions web
UF1: Llenguatges de guions de servidor
UF2: Implantació de gestors de continguts

66 hores

MP10—Administració de sistemes gestors de bases de dades
UF1: Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental. SGBD corporatiu

66 hores

MP11—Seguretat i alta disponibilitat
UF1: Seguretat física, lògica i legislació
UF2: Seguretat activa i accés remot
UF3: Tallafocs i servidors intermediaris
UF4: Alta disponibilitat

66 hores

MP12—Formació i orientació laboral
UF1: Incorporació al treball
UF2: Prevenció de riscos laborals

66 hores

MP13—Empresa i iniciativa emprenedora 
UF1: Empresa i iniciativa emprenedora

66 hores

MP14—Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa 
UF1: Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa

297 hores

MP15—Formació en centres de treball 383 hores

Tutoria 33 hores

Formació pràctica FCT/DUAL
La formació pràctica en empreses del sector està garantida mitjançant el mòdul professional de 
«Formació en centres de treball». Segons criteris de selecció, però, la formació pràctica es podrà 
realitzar en modalitat DUAL.

En la modalitat DUAL l’alumnat combina la formació en el centre educatiu amb una estada més llarga 
de treball remunerat a l’empresa, a través d’un contracte laboral o d’una beca formativa.


