
IES SA COLOMINA 

CICLE FORMATIU DE  

GRAU MITJÀ 

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

 

a) Accés via ESO 

El requisit és el títol de graduat en 
ESO o un títol equivalent a efectes 
d’admissió. 

 

b) Accés via FP Bàsica 

Poden accedir les persones que tenen 
un títol de Formació Professional 
Bàsica i les persones que hagin 
superat els mòduls obligatoris d’un 
Programa de Qualificació Professional 
Inicial. 

 

c) Accés per altres vies 

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

CONDICIONS D’ACCÉS 

SMX 

 

SISTEMES 

MICROINFORMÀTICS 

I XARXES 
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b) Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics 
IFC298_2 (RD 1201/2007, 14 setembre), que comprèn 
les UC: 

UC0953_2: Muntar equips microinformàtics. 

UC0219_2: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes 
microinformàtics. 

UC0954_2: Reparar i ampliar equipament microinformàtic. 

 

c) Operació de xarxes departamentals IFC299_2 (RD 
1201/2007, 14 setembre), que comprèn les UC: 

UC0220_2: Instal·lar, configurar i verificar els elements de la 
xarxa local segons procediments preestablerts. 

UC0955_2: Monitoritzar els processos de comunicacions de la 
xarxa local. 

UC0956_2: Realitzar els processos de connexió entre xarxes 
privades i xarxes públiques. 

 

d) Operació de sistemes informàtics IFC300_2 (RD 
1201/2007, 14 setembre), que comprèn les UC: 

UC0219_2: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes 
microinformàtics. 

UC0957_2: Mantenir i regular el subsistema físic en sistemes 
informàtics. 

UC0958_2: Executar procediments d'administració i 
manteniment al programari base i d'aplicació del client. 

UC0959_2: Mantenir la seguretat dels subsistemes físics i lògics 
en sistemes informàtics. 

UNITATS DE COMPETÈNCIA 

TOTAL FORMACIÓ 2000 h. 
 
1r CURS 
 

● 0221. Muntatge i Manteniment d'Equips  
● 0222. Sistemes Operatius Monolloc 
● 0223. Aplicacions Ofimàtiques  
● 0225. Xarxes Locals 
● 0229. Formació i Orientació Laboral 
 
 

2n CURS 

● 0228. Aplicacions Web 
● 0226. Seguretat i Informàtica  
● 0224. Sistemes Operatius en Xarxa 
● 0227. Serveis en Xarxa 
● 0230. Empresa i Iniciativa Emprenedora  
● 0231. Formació en Centres de Treball (FCT) 

PLA D’ESTUDIS SORTIDES PROFESSIONALS 

 Tècnic instal·lador d'equips informàtics 

 Tècnic de suport informàtic 

 Tècnic/a de xarxes de dades 

 Reparador  de  perifèrics  de  sistemes 

microinformàtics 

 Comercial de microinformàtica 

 Operador de teleassistència 

 Operador de sistemes 

TÍTULACIÓ I ESTUDIS 

L’alumne obtindrà el següent títol: 

Tècnic  en Sistemes Microinformàtics i 

Xarxes 

Accés a altres estudis: 

 Aquest títol permet l’accés a cicles formatius 

de Grau Superior 

1. Qualificacions professionals completes: 

a) Sistemes microinformàtics IFC078_2 (RD 295/2004, 20 
febrer), que comprèn les UC: 

UC0219_2: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes 
microinformàtics. 

UC0220_2: Instal·lar, configurar i verificar els elements de la 
xarxa local segons procediments establerts. 

UC0221_2: Instal·lar, configurar i mantenir paquets informàtics 
de propòsit general i aplicacions específiques. 

UC0222_2: Facilitar a l'usuari la utilització de paquets informàtics 
de propòsit general i aplicacions específiques. 


