
Ciclo Formativo de Grao Medio
Técnico en

Sistemas Microinformáticos
 e Redes

Posibilidades

- A titulación obtida é da categoría de outras 
titulacións de grao medio ou bacharelato a efectos 
de baremación e requisitos de acceso para 
concursar en ofertas de emprego público (grupo C)
- A totalidade do alumnado que rematou o ciclo 
recibiu algunha oferta de traballo nun prazo 
inferior a un ano
- A programación do ciclo abrangue temas incluídos 
nas programacións de moitas oposicións polo que 
serve de axuda de cara á súa preparación
- O alumnado que rematou considera que lle foi de 
moita utilidade
- A informática está presente na nosa vida cotiá e 
ter unha formación axeitada facilita o uso das 
novas tecnoloxías

Recursos

- 2 aulas de secundaria
- 2 aulas de ciclos dotadas de pizarras dixitais
- 1 aula-taller
- 1 aula de recursos audiovisuais
- Máis de 100 equipos
- Versións actualizadas dos programas máis 
utilizados
- Rede de trasmisión de alta velocidade
- Conexión a Internet
- Redes sen fíos
- Biblioteca informatizada

Contidos

- Instalación e mantemento de Sistemas 
Operativos (Windows, Linux, etc)
- Administración de equipos illados e en rede
- Instalación, xestión e administración de redes 
de comunicacións
- Instalación e mantemento de servicios en rede: 
servidores web, e-mail, DNS, DHCP, etc
- Operación de programas ofimáticos: 
procesador de textos, folla de cálculo, 
presentacións, bases de datos, etc.
- Creación de contidos interactivos e páxinas 
web
- Montaxe e reparación de equipos informáticos
- Establecemento de mecanismos de seguridade 
en entornos informáticos
- Formación e organización laboral
- Xestión de empresas e iniciativa emprendedora
- Prácticas nunha empresa

Resultados

- 2000 horas de formación
- 410 horas de prácticas en empresa
- Grupos reducidos
- Un equipo por alumno e préstamo de equipos
- Entorno tecnolóxico de última xeración, tanto 
en equipamento coma en programas
- Matrícula oficial ou libre
- Altas posibilidades de atopar traballo ó remate 
do ciclo

Montaxe e mantemento de 
equipamentos 240

Aplicacións ofimáticas 240

Sistemas operativos monoposto 160

Redes locais 213
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Curso

Formación e orientación laboral 107

Módulo Horas

Seguridade informática 140

Aplicacións web 123

Servizos en rede 157

Empresa e iniciativa 
emprendedora 53
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Formación en centros de 
traballo 410

Sistemas operativos en rede 157

Acceso

- Título de graduado ESO
- Proba de acceso (a partires dos 17 anos)
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