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ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA  
Grau Superior  (RD 1629/2009) 

   

TITULACIÓ 

Títol de Tècnic/a Superior en Administració de Sistemes Informàtics en xarxa. 

ACCÉS 

L’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional es pot dur a terme per 
diferents vies: 

● Accés amb títol de batxiller. 
● Accés amb títol de tècnic. 
● Accés mitjançant la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, la 

superació del curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau superior 
o la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 

COMPETÈNCIA GENERAL 

Configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la seva funcionalitat, la 
integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació 
vigent.  

DURADA 

La durada del Cicle és de 2000 hores, distribuïdes en dos cursos acadèmics. Durant el darrer 
trimestre del segon curs es realitza la Formació en Centres de Treball. 

 

CONTINGUTS DELS MÒDULS 

Primer Curs 

● Implantació de sistemes operatius (210 h). 

Instal·larem, administrarem i coneixerem a fons les darreres versions dels diferents 
sistemes operatius que hi ha en el mercat. 

● Planificació i administració de xarxes (170 h). 

Utilitzarem els sistemes operatius de xarxes més estesos, la seva instal·lació, manteniment 
i aplicació en el disseny de xarxes. 

● Fonaments de hardware (100 h). 

Configurarem i muntarem equips informàtics i dispositius, instal·larem software d'utilitat 
pel sistema informàtic complint les normes de prevenció i riscos laborals. 
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● Gestió de bases de dades. (170 h + 30 h) *. 

Dissenyarem bases de dades a partir de l’anàlisi de les necessitats d’una empresa i 
aprendrem els llenguatges d’interrogació de dades, com SQL. 

● Llenguatges de marca i sistemes de gestió d'informació (130 h) 

Utilitzarem llenguatges de marca en entorns Web, publicarem, emmagatzemarem i 
recuperarem informació mitjançant tecnologies Web. 

● Formació i Orientació Laboral (90 h). 

Normativa laboral i seguretat social, tipus de contractes, principis d’economia i mercat de 
treball. Prevenció de riscos laborals. 

Segon curs 

● Administració de sistemes operatius (125 h). 

Administrarem el servei de directori, gestionant tasques d'automatització del sistema. 
Administrarem el sistema de forma remota. 

● Serveis de xarxa i Internet (125 h). 

Administrarem servidors web, serveis de resolució de noms, servidors de missatgeria 
instantània i serveis multimèdia. 

● Implantació d'aplicacions Web (95 h) *. 

Instal·larem servidors d'aplicacions Web i gestors de continguts. Generarem contingut 
Web mitjançant llenguatges de programació Web accedint a dades. 

● Administració de sistemes gestors de bases de dades (60 h). 

Implantarem i configurarem sistemes gestors de bases de dades, usant guions de 
sentències i eines d'optimització de la base de dades. 

● Seguretat i alta disponibilitat (95 h.) 

Implantarem tècniques de tractament segur de la informació amb mecanismos de 
seguretat i fiabilitat del sistema davant intrusismes mitjançant tallafocs. 

● Empresa i iniciativa emprenedora (60 h.) 

Desenvolupar les capacitats per crear una petita empresa, realitzant tasques de gestió 
administrativa i financera. 

● Formació en Centres de treball i projecte del cicle (400 h). 

Pràctiques formatives en empreses durant el tercer trimestre. Dissenyarem projectes 
planificant la seva posada a punt i execució, documentant totes les fases del projecte. 

● Projecte en administració de sistemes informàtics en xarxa (40 h). 
 

*Mòduls susceptibles de ser impartits en llengua anglesa 
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SORTIDES PROFESSIONALS 

● Tècnic en administració de sistemes informàtics. 
● Supervisor de sistemes. 
● Tècnic en administració de bases de dades. 
● Tècnic en serveis de comunicacions. 
● Tècnic en serveis d'Internet. 
● Tècnic en xarxes. 
● Tècnic en entorns Web. 
● Tècnic en serveis de missatgeria electrònica. 
● Tècnic en teleassistència. 

 

CONTINUACIÓ ESTUDIS 

● Cicles formatius de grau superior, en les condicions d’admissió establertes. 
● Accés directe als ensenyaments que condueixen a títols universitaris de grau, en les 

condicions d’admissió establertes. 
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