
IES SA COLOMINA 

CICLE FORMATIU DE  

GRAU SUPERIOR 

Es pot accedir a places de cicles 
formatius de Grau Superior per 
diferents vies: 

 

a) Accés via BATXILLERAT 

 

El requisit és el títol de Batxillerat o un 
títol equivalent a efectes d’admissió. 

 

b)Accés via títol de Tècnic 

 

Poden accedir les persones que tenen 
un títol de Tècnic (cicles formatius de 
Grau Mitjà). 

 

c)Accés per altres vies 

 

Es poden sol·licitar per les persones 
que han superat la prova d’accés a 
cicles formatius de Grau Superior, 
haver superat el curs de formació 
específic per a l’accés a cicles de grau 
superior, així com aquelles persones 
que han superat la prova d’accés a la 
universitat per a més grans de 25 
anys. 

CONDICIONS D’ACCÉS 

ASIX 

 

ADMINISTRACIÓ DE 

SISTEMES 

INFORMÀTICS EN 

XARXA 

IES SA COLOMINA 

C/ VIcent Serra i Orvay, 36-40 

07800 Eivissa 

TELÈFON: 971 31 58 53  - 971 31 62 09 

FAX: 971 31 06 49 

www.iessacolomina.es 

iessacolomina@educacio.caib.es 

http://www.iessacolomina.es


1. Qualificacions professionals completes: 

a) Gestió de sistemes informàtics IFC152_3 (RD 
1087/2005, de 16 de setembre), que comprèn les UC: 

UC0484_3 Administrar els dispositius maquinari del 
sistema. 

UC0485_3 Instal·lar, configurar i administrar el 
programari de base i d'aplicació del sistema. 

UC0486_3 Assegurar equips informàtics. 

 

b) Administració de serveis d'Internet IFC156_3 (RD 
1087/2005, de 16 de setembre), que comprèn les UC: 

UC0495_3 Instal·lar, configurar i administrar el software 
per a gestionar un entorn web. 

UC0496_3 Instal·lar, configurar i administrar serveis de 
missatgeria electrònica. 

UC0497_3 Instal·lar, configurar i administrar serveis de 
transferència d'arxius i multimèdia. 

UC0490_3 Gestionar serveis al sistema informàtic. 

 

c) Administració de bases de dades IFC079_3 (RD 
295/2004, de 20 de febrer), que comprèn les UC: 

UC0223_3. Configurar i explotar sistemes informàtics. 

UC0224_3. Configurar i gestionar un sistema gestor de 
bases de dades. 

UC0225_3. Configurar i gestionar la base de dades. 

UNITATS DE COMPETÈNCIA 

TOTAL FORMACIÓ 2000 h. 
 
1r CURS 
 

 0370. Planificació i Administració de Xar-

xes 

 0369. Implantació de Sistemes Operatius 

 0371. Fonaments de Maquinari 

 0372. Gestió de Bases de Dades (en an-

glès) 

 0373. Llenguatges de Marques i Sistemes 

de Gestió d'Informació 

 0380. Formació i Orientació Laboral 

 
 

2n CURS 

 0374. Administració de Sistemes Operatius 

 0375. Serveis de Xarxa i Internet 

 0376. Implantació d'aplicacions Web 

 0377. Administració de Sistemes Gestors de 

Bases de Dades 

 0378. Seguretat i Alta Disponibilitat 

 0381. Empresa i Iniciativa Emprenedora 

 0382. Formació centres de Treball (400 h) 

 0379. Projecte ASIX (40 h) 

PLA D’ESTUDIS SORTIDES PROFESSIONALS 

 Tècnic en administració de sistemes. 

 Responsable d'informàtica. 

 Tècnic en serveis d'Internet. 

 Tècnic en serveis de missatgeria 

electrònica. 

 Personal de suport i suport tècnic. 

 Tècnic en administració de base de dades. 

 Tècnic de xarxes. 

 Supervisor de sistemes. 

 Tècnic en serveis de comunicacions. 

 Tècnic en entorns web. 

TÍTULACIÓ I ESTUDIS 

L’alumne obtindrà el següent títol: 

Tècnic Superior en Administració de Sistemes 

Informàtics en Xarxa 

Accés a altres estudis: 

 Aquest títol permet l’accés a titulacions 

universitàries relacionades.  

 Cada mòdul professional té una equivalència 

amb crèdits europeus ECTS. 


