TECNIC

Et demanen ajuda per instal·lar programes, aplicacions,
per conﬁgurar mòbils, per connectar l'ordinador a la
xarxa? Doncs si t'agrada fer aquestes tasques, per què
no t'hi dediques professionalment?
Els tècnics en sistemes microinformàtics i xarxes instal·len, fan el manteniment i reparen aquest tipus d'aparells i les xarxes que els interconnecten, i també donen
suport a les persones que els han d'utilitzar.

JO VULL SER
TECNIC/A DE
XARXES

S O RT ID ES
P R O F ES S IO NALS

CAS
D’ÈXIT

COMP E TÈN CIES
TÈCNIQUES

Manteniment de xarxes informàtiques

Llenguatges programació

Instal·lació i reparació d’equips informàtics

Hardware

Operació de sistemes

Electricitat

Comercial informàtic

Oﬁmàtica

Suport postvenda

(ciber) Seguretat

Tèncic de xarxes

COM P E T ÈNC IES PERS ONAL S
Capacitat de concentració

Pensament analític

Destresa manual

Resolució de problemes

TRAJECTÒRIES PROFESSIONALS HABITUALS EN AQUEST OFICI
Segons les competències i interessos personals, es pot desenvolupar la
trajectòria professional en un espai on es faci venda d'equips informàtics, i on
es combinarà la part d'instal·lació i muntatge amb la de comercial i servei
postvenda. Aquí serà important tenir formació d'atenció al client.
Però si es prefereix, es pot aprofundir en la part més tècnica, fent èmfasi en la
gestió de xarxes, reparació d'equips, conﬁguració... en un entorn més industrial.

EMPRESES ON PODEM
TROBAR AQUEST OFICI:
>
>
>
>
>
>

Empreses exposades segons rang de facturació, veure'n més a http://empresesosona.cat/cerca

IT IN ERARIS FORM ATIUS

SI TENS ESO
Cicles formatius de Grau Mitjà
Sistemes microinformàtics i xarxes
> La Salle Manlleu

lasallemanlleu.cat

> Institut Cirviànum de Torelló

cirvianum.cat

> Vedruna Escorial de Vic

escorialvic.org

SI TENS BATXILLERAT O UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
Cicles formatius de Grau Superior
Administració de sistemes informàtics en xarxa
> La Salle Manlleu

lasallemanlleu.cat

Administració de sistemes informàtics en xarxa, perﬁl professional Ciberseguretat
> Institut Carles Vallbona de Granollers

centre@iescarlesvallbona.cat

iescarlesvallbona.cat

Desenvoupament d’aplicacions multiplataforma
> Téknos de Vic

teknos.cat

Desenvolupament d’aplicacions web
> Institut Cirviànum de Torelló

cirvianum.cat

Graus Universitaris
Grau en Enginyeria Informàtica

ALTRES ESTUDIS RELACIONATS
Certiﬁcats de Professionalitat
Operació de xarxes departamentals (Nivell 2)
Sistemes microinformàtics (Nivell 2)
Administració i disseny de xarxes departamentals (Nivell 3)
Gestió i supervisió d’alarmes en xarxes de comunicacions (Nivell 3)
Gestió de xarxes de veu i dades (Nivell 3)

QUÈ ÉS CADA ES TU DI?

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Cicles Formatius de Grau Superior

(des de 4t ESO)

(des de Batxillerat i Grau Mitjà)

Els CFGM són estudis de dos anys de durada
en què està previst la realització de pràctiques a l'empresa durant el segon any
d'estudis i ﬁns i tot la contractació o beca
salari si els estudis es fan en modalitat dual.
Per més informació: queestudiar.gencat.cat

Els CFGS són estudis superiors de dos anys
de durada en què està previst la realització
de pràctiques a l'empresa durant el segon
any d'estudis i ﬁns i tot la contractació o beca
salari si els estudis es fan en modalitat dual.
Per més informació: queestudiar.gencat.cat
Hem posat els cicles més propers i el de les
comarques veïnes si no existeixen a Osona.
Cal estar alerta del calendari de matrícula per
a poder tenir plaça, acaben a ﬁnals de juny.

Certiﬁcat de Professionalitat
Els CPs són formacions de diferents
nivells (des de l'1 al 3) que fan adquirir les
competències necessàries per a desenvolupar una determinada activitat laboral, i
tots tenen unes hores de formació
pràctica a l'empresa. La durada és inferior
a la d'un cicle formatiu.
Els centres en què es realitzen els CPs
varien d'un any a l'altre, pel que cal cercar
en cada moment els llocs d'impartició.

Per més informació: oﬁcinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do
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