ESTUDIS

MÒDULS PROFESSIONALS

SORTIDES PROFESSIONALS

Primer curs

Vols aprendre informàtica?
L'institut Salvador Espriu amb 13 anys d'experiència en cicles formatius de grau mitjà
d’informàtica t'ofereix la formació necessària perquè assoleixis els coneixements per
instal·lar, configurar i reparar tant ordinadors
com xarxes d'àrea local.
També assoliràs els coneixements per crear
portals de continguts web, com per exemple
una botiga virtual.

“Vols vendre aigua ensucrada tota
la teva vida o vols fer història?”
Steve Jobs

DATES PREINSCRIPCIÓ/MATRÍCULA
Dates preinscripció: 16 al 24 de maig de
2017, ambdós inclosos. De 9:00 a 14:00
Dates matrícula: 4 a l'11 de juliol de 2017,
ambdós inclosos. De 9:00 a 14:00

•

MP01 - Muntatge i manteniment
d’equips

•

MP02 - Sistemes operatius monolloc

•

MP03 - Aplicacions ofimàtiques

•

MP05 - Xarxes locals

•
•

•

MP08 - Aplicacions Web

al món laboral, com a:

•

MP09 - Anglès

•

•

MP10 - Formació i orientació laboral

Les persones que superen el cicle formatiu
obtenen un títol de tècnic o tècnica, que
els permet accedir:

•
Segon curs
•

MP04 - Sistemes operatius en xarxa

•

MP06 - Seguretat informàtica

•

MP07 - Serveis de Xarxa

•

MP08 - Aplicacions Web (UF5)

•

MP11 - Empresa i iniciativa emprenedora

•

MP12 - Síntesi

•

MP13 - Formació en centres de treball

•
•
•
•
•
•
•
•

al batxillerat,
a un cicle de grau superior

tècnic instal·lador i reparador o tècnica
instal·ladora i reparadora d'equips informàtics;
tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics;
tècnic o tècnica en manteniment de serveis d'Internet;
tècnic o tècnica de suport informàtic;
tècnic o tècnica de xarxes de dades;
tècnic o tècnica en vendes de TIC per a
sectors industrials;
reparador o reparadora de perifèrics de
sistemes microinformàtics;
comercial de microinformàtica;
operador o operadora de teleassistència
operador o operadora de sistemes.

ACCÉS
Tenen accés directe al cicle les persones que
compleixen algun dels requisits següents:
•
•
•
•
•

Jornada
de Portes

tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
tenir el títol de tècnic o tècnica o de tècnic o
tècnica auxiliar,
haver superat el segon curs del batxillerat
unificat i polivalent (BUP),
tenir altres estudis equivalents a efectes
acadèmics i
haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Obertes

10 de maig de 2017
a les 19:00

Cicle Formatiu de Grau

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova
d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim
17 anys l'any en què es fa la prova.

ORGANITZACIÓ

Mitjà

MÉS INFORMACIÓ

Sistemes
Microinformàtics i

Durada:

INSTITUT SALVADOR ESPRIU SALT
1650 h. lectives

Web: http://iessalvadorespriu-salt.cat

350 h. en empresa

Blog: http://informaticaespriusalt.blogspot.com/

Distribució (2 cursos acadèmics):
1r matins / 2n tardes

Mail: informaticaespriusalt@gmail.com

Xarxes
Institut Salvador Espriu

Telf: 972 240 246
Adreça: Av. Folch i Torres, 4 - 17190 Salt

Salt

