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Projecte IOT

Internet Of Things (Internet de les Coses). IoT consisteix a tenir 
“coses” (tota mena d’aparells i dispositius, sensors, controladors 
domòtics, etc.) connectades a internet per poder-les controlar i 
monitorar remotament en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, 
podent recollir dades constantment sobre el seu funcionament per 
extreure’n informació rellevant que ens ajudi a la presa de decisions. 
En aquest context, i mitjançant prototips amb microcontroladors 
desenvolupem els continguts del cicle, des de muntatge de 
components a tecnologies de connexió a xarxes, aplicació de 
protocols i llenguatges de programació.

Projecte Impressió 3D
Dins de les noves tecnologies es mostren els fonaments de 
la impressió 3D, entenent els fonaments i el funcionament de 
modelatge 3D des del disseny d’un model fins a la seva impressió en 
una impressora 3D. Dins d’aquest projecte i juntament amb alumnes 
de batxillerat es dissenyen i imprimeixen models per alumnes 
d’altres cicles, com per exemple prototips per a treballs de recerca, 
promoció per fires o elements de laboratori entre d’altres.

Projecte Taller de reparacions

Aquest projecte té com a objectiu dotar l’alumne d’autonomia 
i solvència en la presa de decisions a l’hora de diagnosticar i 
reparar equips microinformàtics i xarxes, així com la comunicació 
amb eventuals clients. Es tracta de la implementació d’un taller de 
reparacions que dona servei a la comunitat de l’Escola col·laborant 
en el manteniment dels equips i xarxes de les aules. També dona 
servei a alumnes i professors, diagnosticant i reparant equips, 
instal·lant i configurant programari, realitzant auditories de malware, 
i fins i tot fent xerrades i presentacions sobre programes i eines que 
s’utilitzen a l’aula.
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Competència
La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, 
configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en 
xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant-ne 
la funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i 
respecte al medi ambient establerts.

Durada dels estudis
2 cursos acadèmics
Pràctiques en empresa FCT: 383 hores

Horari
1r curs: de 9:00 a 14:30

2n curs: 8:00 a 13:30

Continguts
• Muntatge i manteniment d’equips

• Sistemes operatius monolloc

• Aplicacions ofimàtiques

• Sistemes operatius en xarxa

• Xarxes locals

• Seguretat informàtica

• Serveis de xarxa

• Aplicacions web

• Formació i orientació laboral

• Empresa i iniciativa emprenedora

• Anglès tècnic

• Síntesi

• Formació en centres de treball

Acreditació
Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes

Sortides professionals
• Tècnic/a instal·lador/a i reparador/a d’equips informàtics

• Tècnic/a en manteniment de sistemes informàtics

• Tècnic/a en manteniment de serveis d’Internet

• Tècnic/a de suport informàtic

• Tècnic/a de xarxes de dades

• Tècnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials

• Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics

• Comercial de microinformàtica

• Operador/a de teleassistència

• Operador/a de sistemes

Accés a GM

• Graduat en ESO

• Tenir un títol de tècnic/a

• Haver superat la prova d’accés als Cicles de grau mitjà

• Haver realitzat el curs específic d’accés als Cicles de grau mitjà

• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)

• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics

• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior

• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent

Continuïtat
• Altres Cicles Formatius

• Món laboral

Empreses col·laboradores

MUTUACAT, CODELEARN, ALTHAIA, ON LASER SYSTEMS & 
APLICATTION i  I-TAILORED APP&WEB.

Què oferim?

• Tutoria individualitzada
• Noves metodologies
• Potenciem la relació família-escola
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01 Vinculació a la Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya (UVic-UCC)

05 #2BE: Projecte de creixement personal, lideratge i transformació

02 Projecció internacional i Programa Erasmus+

03 Innovació oberta: Segell metodològic propi

04 Centre col·laborador del SOC: Formació contínua i ocupacional

Premi Formació Professional de 
Catalunya reconegut amb les millors 
pràctiques innovadores de l’any 2022
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