
Quina durada té?
 

Com puc accedir-hi?
 

Quins mòduls formatius hi ha?

Amb quina titulació promocionaré?

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ (L.O.E)

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I 
XARXES

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Primer curs
Muntatge i manteniment d'equips
Formació i orientació laboral
Xarxes locals
Aplicacions o�màtiques
Sistemes operatius monolloc
 

Segon curs
Sistemes operatius en xarxa
Seguretat informàtica
Serveis en xarxa
Aplicacions web
Empresa i iniciativa empresarial
Formació en centres de treball
 

 
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 Graduat en Educació Secundària 
Obligatòria o d'un nivell acadèmic superior.
- Estar en  possessió d'un Títol Professional Bàsic (Formació 
Professional Bàsica).
- Estar en  possessió d'un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o 
equivalent a efectes acadèmics.
- Haver superat el segon curs de Batxillerat Uni�cat i Polivalent 
(BUP).
- Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà (se 
requerirà tenir, al menys, disset anys complits en l'any de la 
realització de la prova).
- Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 
anys.

TÈCNIC en SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES
 
 

Sortides professionals

Aquest professional desenvolupa la seva activitat 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 mida i sector productiu que utilitzen sistemes 
microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.
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De forma complementària, s'acredita el nivell bàsic de Prevenció de Riscos Laborals.



Participació a Cyberolympics.

T

Borsa de Treball 
 

Participació a la competició Cyberolympics que 
s'integra dins el Cybercamp, esdeveniment 
organitzat per l'INCIBE (Instituto Nacional de 
Ciberseguridad). Si els participants queden entre 
els 10 millors de la fase prèvia, es permet 
participin a la fase �nal que és presencial. Els 
nostres alumnes de 2n de SMX han aconseguit 
estar entre els 10 millors d'Espanya en 3 ocasions.

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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"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"

Jose Sánchez Castejón 

"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".

Jorge Van Sleeuwen Lara


