
Quina durada té?
 

Com puc accedir-hi?
 

Quins mòduls formatius hi ha?

Amb quina titulació promocionaré?

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 
(L.O.E)

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES 
INFORMÀTICS EN XARXA

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Primer curs 
Plani�cació i administració de xarxes
Implantació de sistemes operatius
Fonaments de hardware
Gestió de bases de dades (català/anglès)
Llenguatges de marca i sistemes de gestió 
d'informació
Formació i orientació laboral
 

 
Dos cursos acadèmics complets. Durant el darrer trimestre del segon 
curs es realitzaran les pràctiques formatives en els centres de treball

 
- Estar en possessió del Títol de Batxillerat o d'un certi�cat 
acreditatiu d'haver superat totes les matèries del Batxillerat.
- Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat 
experimental.
- Estar en possessió del Títol tècnic (Formació Professional de Grau 
Mitjà).
- Estar en possessió del Títol tècnic superior, Tècnic especialista o 
equivalent a efectes acadèmics.
- Estar en possessió de qualsevo Titulació universitària o equivalent.
- Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU)
- Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau superior 
(es requereix tenir almenys 19 anys l'any que es realitza la prova o 18 
qui tengui el títol de Tècnic).
- Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 
anys.
 

TÈCNIC SUPERIOR en ADM. DE SISTEMES INFORMÀTICS EN 
XARXA
De forma complementària, s'acredita el nivell bàsic de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
 Sortides professionals
Aquest professional exerceix la seva activitat en l'àrea d'informàtica 
d'entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i 
infraesctructura de xarxes (internest, intranet i/ o extranet). 
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Segon curs
Administració de sistemes operatius
Implantació d'aplicacions web (anglès)
Serveis de xarxa i d'internet
Adm. de sistemes gestors de bases de dates
Seguretat i alta disponibilitat
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte d'administració i �nances
Formació a centres de treball
Projecte d'administració de cicles informàtics en xarxa



Projecte col.laboratiu amb l'Escola d'Art i Superior de 
Disseny de les Illes Balears

T

Borsa de Treball 
 

Projecte de col.laboració amb 
l'EASDIB, que consisteix en 
dissenyar i programar 
pàgines web amb caràcter 
solidari.
 

Disposem d'una borsa de treball per a 
tots els nostres alumnes i ex-alumnes.
borsa.de.treball@santjosepobrer.es
 
Gestionam una mitjana de 100 
contractes laborals per any acadèmic.
 

Erasmus 
 

Una experiència fascinant…. Realitza 
unes pràctiques formatives a una 
empresa d’Irlanda, França, Itàlia, 
Holanda, Malta,  Finlàndia, Polònia, 
Portugal o Dinamarca. Millora el teu 
currículum a la vegada que coneixes un 
nou país i una nova cultura.

Testimonis dels nostres alumnes
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Jorge Van Sleeuwen Lara

"Vaig iniciar la meva formació en el cicle 
formatiu de grau mitjà i vaig poder gaudir 
d'una beca Erasmus. Aquesta experiència me 
va ajudar a madurar tant professional com 
personalment, Després vaig cursar un grau 
superior, on vaig aconseguir especialitzar-me 
molt més i obtenir un lloc de feina que m' 
encanta a l'empresa Re�neria Web"

"A Sant Josep Obrer vaig poder aprendre a 
fer front a qualsevol situació gràcies a l' 
acompanyament i suport que em van 
facilitar. Per tot això, ara tinc una feina 
consolidada com a desenvolupador web

Jose Sánchez Castejón 


