
IES SA COLOMINA 

 Tenir quinze anys, o complir-los abans 
del 31 de desembre de l’any de l’inici 
del cicle de formació professional bàsi-
ca i no superar els disset anys d’edat 
en el moment de l’accés o durant l’any 
natural de l’inici del cicle. 

 Haver cursat el primer cicle d’educació 
secundària obligatòria o, excepcional-
ment, haver cursat el segon curs d’-
educació secundària obligatòria. 

 Haver estat proposat per l’equip do-
cent als pares, mares o tutors legals 
per a la incorporació a un cicle de for-
mació professional bàsica. 

CONDICIONS D’ACCÉS 

 

CICLE FORMATIU DE 

FORMACIÓ 

PROFESSIONAL 

BÀSICA  

EN INFORMÀTICA I 

COMUNICACIONS 

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 



Realitzar operacions auxiliars de muntat-

ge i manteniment de sistemes microinfor-
màtics, perifèrics i xarxes de comunicació 
de dades, així com d'equips elèctrics i 
electrònics 

Operar amb la qualitat indicada i actuant 

en condicions de seguretat i de protecció 
ambiental amb responsabilitat i iniciativa 
personal. 

Comunicar-se de forma oral i escrita en 

llengua castellana i si escau en la llengua 
cooficial pròpia, així com en alguna llen-
gua estrangera.   

COMPETÈNCIES GENERALS 

 

 

Primer curs: 

 Equips elèctrics i electrònics. 

 Muntatge i manteniment de siste-

mes i components informàtics. 

 Ciències aplicades I. 

 Comunicació i societat I. 

 
 

 

Segon curs: 

 Instal·lació i manteniment de xar-

xes per a transmissió de dades. 

 Operacions auxiliars per a la confi-

guració i l’explotació. 

 Ciències aplicades II. 

 Comunicació i societat II. 

 Formació en Centres de Treball. 

PLA D’ESTUDIS 2000 HORES SORTIDES PROFESSIONALS 

 Ajudant de muntador d’antenes receptores/ 

televisió satèl·lits. 

 Ajudant d’instal·lador i reparador d’equips 

telefònics i telegràfics. 

 Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de 

comunicació.  

Ajudant d’instal·lador reparador d’in-

l·lacions telefòniques. 

 Ajudant de muntador de sistemes microin-

formàtics.  

 Ajudant de manteniment de sistemes infor-

màtics. 

 Ajudant d’instal·lador de sistemes informà-

tics. Ajudant d’instal·lador de sistemes per a 
transmissió de dades.  

 Operador d’acoblament d’equips elèctrics i 

electrònics.  

 Auxiliar de manteniment d’equips elèctrics i 

electrònics.  

 Provador/ajustador de plaques i equips 

elèctrics i electrònics.  

 Muntador de components en plaques de 

circuit imprès.  

TÍTULACIÓ I ESTUDIS 

L’alumne obtindrà els següent títol: 
 

Títol Professional Bàsic en  

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 

Aquest títol professional bàsic permet 
l'accés a tots els cicles formatius de 
grau mitjà. 


