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Aprèn treballant
En aquest cicle aprendràs tot el que necessites per a 
treballar en el sector serveis dedicat a la comercialització, 
el muntatge i la reparació d’equips, xarxes i serveis micro-
informàtics 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. També faràs les pràctiques 
en empreses del territori.
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CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes



Què faràs?

Què estudiaràs?
Mòduls Professionals

M01. Muntatge i manteniment d’equips
M02. Sistemes operatius monolloc
M03. Aplicacions ofimàtiques 
M04. Sistemes operatius en xarxa 
M05. Xarxes locals
M06. Seguretat informàtica
M07. Serveis de xarxa
M08. Aplicacions Web
M09. Formació i orientació laboral
M10. Empresa i iniciativa emprenedora
M11. Anglès tècnic
M12. Síntesi
M13. Formació en centres de treball 

Per a més informació sobre els mòduls, consulteu el web del centre:

www.iesebre.com

De què treballaràs?
 » Personal tècnic instal·lador-reparador d’equips 
informàtics.

 » Personal tècnic de suport informàtic.
 » Personal tècnic de xarxes de dades.
 » Personal reparador de perifèrics de sistemes 
microinformàtics.

 » Comercials de microinformàtica.
 » Personal operador de teleassistència.
 » Personal operador de sistemes.

Tenir un dels títols següents:

 » ESO o equivalent a efectes acadèmics
 » PQPI
 » Prova d’accés
 » Haver superat el curs específic per a l’accés als CFGM
 » Altres

 » Instal·lar, configurar i mantenir sistemes 
microinformàtics.

 » Muntar i configurar ordinadors i perifèrics, i instal·lar i 
configurar el seu programari bàsic i d’aplicació.

 » Instal·lar i configurar xarxes locals cablejades, sense fil o 
mixtes, i la seva connexió a xarxes públiques.

 » Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuari, 
aplicacions i dispositius compartits en un entorn de xarxa 
local.

 » Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, 
substituint-ne, actualitzant-ne i ajustant-ne els 
components.

 » Assegurar el funcionament dels sistemes en condicions 
de qualitat i seguretat.

Accés al cicle


