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Gestió Administrativa
i Tècnic/a en Sistemes
Microinformàtics i Xarxes
Formació Professional: Administració i
Gestió i Informàtica i Comunicacions
Cicle formatiu
de grau mitjà

La Gestió Administrativa consisteix a exercir activitats de suport administratiu
en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al
client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades.
La competència del/la tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes
consisteix en instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics,
aïllats o en xarxa, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de
qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Modalitat i durada: 3.107 hores. 2.607 hores en el centre
educatiu i 500 hores en el centre de treball (pràctiques a l’empresa)

Per què estudiar
aquest cicle?
• 2 títols oficials en 3 cursos
acadèmics
• Programa Erasmus +
• Borsa de treball activa
• Alt nombre d’Inserció laboral
• Formació pràctica als tallers del
centre
• Formació en centres de treball
(FCT) propers
• Programa SEFED de simulació
d’empreses
• Certificacions oficials en l´ús
d’eines informàtiques

Vies d’accés
• Graduat en Educació Secundària
Obligatòria (ESO)
• Títol de Tècnic Auxiliar (FP)
• Títol de Grau Mitjà
• Prova d’accés a Grau Mitjà
• Altres estudis equivalents a
efectes acadèmics

Què aprendràs?
•

Tècniques de comunicació i atenció al client

•

Operacions de compra/venda

•

Gestió de recursos humans

•

Gestió de la tresoreria

•

Arxiu i gestió de la documentació comptable

•

Processament de dades i eines ofimàtiques

•

Muntatge i desmuntatge d’equips informàtics

•

Gestió i configuració de sistemes operatius

•

Implantació , Gestió i configuració de xarxes locals

•

Seguretat informàtica

•

Serveis de xarxa i internet: servidors

•

Dissenyar pàgines web. Gestió de CMS (Sistemes de gestió
de continguts)

De què treballaràs?
•

Com a Tècnic/a en sistemes microinformàtics i xarxes:
• departaments d’informàtica, processament de dades o
departaments tècnic
• empreses proveïdores de serveis informàtics
• empreses de comunicacions
• empreses proveïdores de serveis d’Internet

•

Com a tècnic/a en Gestió Administrativa
• en oficines de tot tipus d’empreses
• bancs i caixes
• empreses d’assegurances
• gestories
• administració pública

