
    

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA CICLE FORMATIU  
DE GRAU MITJÀ 

“SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES” 
 

Aquesta especialitat prepara a l'alumne per treballar en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, 
muntatge i reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l'organització o 
en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva 
gestió. 
 

CONDICIONS D’ACCÉS  DURACIÓ 

a) Accés directe: 
  Títol de Graduat en Educació Secundària  
  Formació Professional de Primer Grau. 
  Segon curs de BUP (aprovat) 
 Amb el 2n curs del Primer Cicle Experimental de la Reforma de les Ensenyances 

Mitjanes superat. 
b) Accés mitjançant una prova: 
  Per aquells aspirants que tinguin 17 anys o complir-los dins l’any natural de la 

prova  i no reuneixin els requisits de l’apartat anterior. 

 Dos cursos acadèmics complets (de setembre a juny)    
Durant l'últim trimestre del segon curs es realitzaran les 

pràctiques formatives als centres de treball. 
 
 

TITULACIÓ: 

TÈCNIC en 

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES 

 

 

Assignatures 
Hores 
Totals 

 SORTIDES PROFESSIONALS D’AQUEST ESTUDIS 

P
rim

er
 c

ur
s 

0221 Muntatge i manteniment d’equips 235  A continuació es relacionen, a títol d’exemple, un conjunt d’ocupacions o llocs 

de feina que poden ser desenvolupats per aquests tècnics: 

• Instal·lador/a-mantenidor/a d’equips informàtics 

• Tècnic/a de suport informàtic 

• Tècnic/a de xarxes de dades 

• Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics 

• Comercial de microinformàtica 

• Operador/a de teleassistència 

• Operador/a de sistemes 

 

 

 

 

 

0222 Sistemes operatius monoestació 155  

0223 Aplicacions ofimàtiques 235  

0225 Xarxes locals 235  

0229 Formació i orientació laboral 90  

TOTAL PRIMER CURS 950  

 

0224 Sistemes operatius en xarxa 180  

S
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0226 Seguretat informàtica 140  

0227Serveis de xarxa 170  

0228 Aplicacions web 100  

0230 Empresa i iniciativa emprenedora 60  SORTIDES ACADÈMIQUES 

0231 Formació a  centres de treball 400  ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR, mitjançant una prova 
d’accés i per aquells aspirants que tinguin 18 anys complits i triïn un Cicle de Grau 

Superior de la mateixa família professional. 
TOTAL SEGON CURS 1.050  

TOTAL  2.000  

(*) Es realitzarà durant el tercer trimestre. 
 
 
 
 

SERVEIS QUE OFEREIX EL CENTRE 

 

INFORMACIÓ 
i SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ 

 

CENTRE D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
SANT JOSEP OBRER 

c/ Mare de Déu de Montserrat, 67 
Telf. 971-47 33 08   -   Fax  971-47 27 06 

07008 – Palma de Mallorca 
e-mail: sjosec@santjosepobrer.com 

PÀGINA WEB: www.santjosepobrer.com 
*** 

OBRA SOCIAL DEL BISBAT DE MALLORCA 
CENTRE PRIVAT, AUTORITZAT I CONCERTAT AMB LA  

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA DEL GOVERN BALEAR 
 

• Servei de biblioteca, amb 

ordinadors connectats a 

INTERNET 

• Servei de Bar i menjador 

• Departament d’orientació aca-

dèmica i professional 

• Pavelló Polisportiu cobert 

• Club Polisportiu (Bàsquet, 

Voleibol, Natació i Atletisme 

federat) 

• Piscina Olímpica  

• Piscina coberta climatitzada 

• Excursionisme 

• Amplia oferta d’activitats 

extraescolars (Informàtica amb 

ordinadors connectats a 

INTERNET, idiomes, cant coral, 

teatre, exposicions...) 

• Sortides culturals (viatges 

d’estudis, excursions, cinema, 

teatre, exposicions...) 

• Escola de música autoritzada de 

Grau Elemental 

• Observatori Astronòmic 

• Hivernacle de Botànica 

• Garatge de motos 

 

 


