
  

 

Cualificacións profesionais:

  COMPLETAS:

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de 
sistemas microinformáticos, IFC361_1 (Real decreto 
1701/2007,  do 14  de  decembro),  que abrangue as 
seguintes unidades de competencia

• UC1207_1: realizar operacións auxiliares de 
montaxe  de  equipamentos 
microinformáticos.

• UC1208_1: realizar operacións auxiliares de 
mantemento de sistemas microinformáticos.

• UC1209_1: realizar operacións auxiliares con 
tecnoloxías  da  información  e  da 
comunicación

   INCOMPLETAS:

Operacións de gravación e tratamento de datos e 
documentos, ADG306_1 (Real decreto 107/2008, do 
1 de febreiro), que abrangue as seguintes unidades 
de competencia

• UC0974_1:  realizar  operacións  básicas  de 
tratamento de datos e textos,  e  confección 
de documentación.

• UC0971_1: realizar operacións auxiliares de 
reprodución  e  arquivamento  en  soporte 
convencional ou informático

Duración:

2000  horas,  repartidas  en  dous  cursos 
académicos

Distribución dos módulos:

PRIMEIRO CURSO

• Ciencias Aplicadas I 
• Comunicación e Sociedade I
• Montaxe  e  mantemento  de  sistemas  e 

compoñentes informáticos
• Ofimática  e  arquivamento  de 

documentos
• Titoría

SEGUNDO CURSO

• Comunicación e sociedade II
• Instalación e mantemento de redes para 

transmisión de datos
• Ciencias aplicadas II
• Operacións  auxiliares  para  a 

configuración e a explotación
• Formación en centros de traballo.
• Titoría

O  módulo  de  Formación  en  centros  de  traballo 
realízase  nunha  empresa  do  sector  relacionada 
coas materias impartidas.

Proceso de admisión e matrícula:

As  datas  definitivas  publicaranse  en 
http://www.edu.xunta.es e  na  páxina  web  do 
centro.

Máis información na Secretaría do 
Centro, Departamento de Orientación e 

en http://www.edu.xunta.es/fp

IES
MAXIMINO ROMERO DE LEMA

Baio – Zas

Prado da Torre, s/n
15150 – Baio – Zas (A Coruña)

Telf: 981 719 149
Fax: 981 719 156

www.edu.xunta.es/centros/iesmaximinoromerodelema

INFORMÁTICA DE OFICINA 
(2000 horas)

CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA

CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA

INFORMÁTICA DE OFICINA

http://www.edu.xunta.es/


Requisitos de acceso:

• Ter  15  anos  cumpridos,  ou  cumprilos  no  ano 
natural de comezo do curso, e non superar os 17 
anos no momento de acceso nin no ano natural.

• Ter  cursado  o  primeiro  ciclo  de  ESO  ou, 
excepcionalmente, ter cursado 2º ESO.

• Ser propostos polo equipo docente ao pai, nai ou 
titor legal do alumno

• Ademais da oferta obrigatoria,  poderanse ofrecer 
ciclos  de  formación  profesional  básica  para  as 
persoas que superen os 17 anos e que non estean 
en posesión dun título de formación profesional ou 
de calquera outro título que acredite a finalización 
de  estudos  secundarios  completos.  Estes  ciclos 
formativos  poderán  realizarse  nas  modalidades 
presencial  ou  a  distancia,  ou  na  modalidade  de 
formación profesional dual.

• Cando exista dispoñibilidade de prazas, poderanse 
completar  os  grupos  da  oferta  obrigatoria  con 
persoas que  cumpran  os  requisitos  establecidos 
no  punto  anterior,  nas  condicións  que  se 
determinen

  O título que se obtén:
Permite o acceso directo a Ciclos de Grado Medio.

Ten os mesmos efectos laborais que o Graduado 
en Educación Secundaria Obrigatoria para o acceso 
a empregos públicos e privados

Permite presentarse ás avaliacións finais da ESO 
(reválidas) para obter o título de ESO.

Competencia xeral:

A competencia xeral deste título consiste en 
realizar  operacións  auxiliares  de  montaxe  e 
mantemento  de  sistemas  microinformáticos, 
periféricos e redes de comunicación de datos, 
e  de  tratamento,  reprodución e arquivamento 
de  documentos,  operando  coa  calidade 
indicada e en condicións de seguridade e de 
protección ambiental,  con  responsabilidade e 
iniciativa persoal, e comunicándose oralmente 
e por escrito en linguas galega e castelá, así 
como nalgunha lingua estranxeira. 

Competencia profesional:

• Preparar  equipamentos  e  aplicacións 
informáticas para levar a cabo a gravación, o 
tratamento,  a  impresión,  a  reprodución  e  o 
arquivamento de datos e textos, asegurando 
o seu funcionamento.

• Elaborar documentos mediante as utilidades 
básicas  das  aplicacións  informáticas  dos 
procesadores de texto e das follas de cálculo, 
aplicando  procedementos  de  escritura  ao 
tacto con exactitude e rapidez, e arquivando 
a información e a documentación, en soporte 
dixital  e  convencional,  de  acordo  cos 
protocolos establecidos.

• Reunir os materiais para acometer a montaxe 
e/ou  o  mantemento  en  sistemas 
microinformáticos e redes de transmisión de 
datos.

• Realizar operacións auxiliares de montaxe de 
sistemas  microinformáticos  e  dispositivos 
auxiliares en condicións de calidade

• Realizar  operacións  auxiliares  de 
mantemento  e  reparación  de  sistemas 
microinformáticos,  garantindo  o  seu 
funcionamento.

• Realizar  as  operacións  para  o 
almacenamento e o transporte de sistemas, 
periféricos e consumibles, seguindo criterios 
de seguridade e catalogación. 

• Realizar comprobacións rutineiras de verificación 
na montaxe e no mantemento de sistemas e/ou 
instalacións.

• Montar canalizacións para cableamento de datos 
en condicións de calidade e seguridade.

• Tender  o  cableamento  de  redes  de  datos 
aplicando  as  técnicas  e  os  procedementos 
normalizados.

• Manexar  as  ferramentas  do  contorno  usuario 
proporcionadas  polo  sistema  operativo  e  os 
dispositivos de almacenamento de información.

• Resolver  problemas predicibles  relacionados co 
seu  ámbito  físico,  social,  persoal  e  produtivo, 
utilizando o razoamento científico e os elementos 
proporcionados  polas  ciencias  aplicadas  e 
sociais.

• Actuar  de  xeito  saudable  en  contextos  cotiáns 
que  favorezan  o  desenvolvemento  persoal  e 
social, analizando influencias e hábitos positivos 
para a saúde humana.

• Valorar  actuacións encamiñadas á conservación 
ambiental  diferenciando  as  consecuencias  das 
actividades cotiás que poida afectar o equilibrio 
do ambiente.

(ver máis información en http://www.edu.xunta.es/fp)

Ocupacións e postos de traballo máis 
relevantes:

• Axudante  de  montador/ora  de  sistemas 
microinformáticos.

• Axudante  de  mantemento  de  sistemas 
informáticos.

• Axudante  de  instalador/ora  de  sistemas 
informáticos

• Axudante  de  instalador/ora  de  sistemas  para 
transmisión de datos.

• Auxiliar de oficina.
• Auxiliar de servizos xerais.
• Gravador-verificador de datos.
• Auxiliar de dixitalización.
• Operador documental.

CICLO FORMATIVO DE FP BÁSICA

INFORMÁTICA DE 
OFICINA
(2000 horas)


