
Sistemas  Microinformáticos en  Rede –  SMR

Duración do ciclo

Dous anos académicos, cun total de 2.000 horas incluíndo a formación en centros de traballo.

Que vou aprender e facer?

Instalar, configurar e manter sistemas  microinformáticos, illados ou en rede, así como redes locais
en pequenas contornas.

Este profesional será capaz de:

• Instalar e configurar software básico e de aplicación, redes locais  cableadas, inalámbricas
ou mixtas e conectadas a redes públicas. 

• Instalar, configurar e manter servizos  multiusuario, aplicacións e dispositivos compartidos
nunha contorna de rede local. 

• Montar e configurar ordenadores e periféricos. 
• Determinar a loxística asociada ás operacións de instalación, configuración e mantemento

de sistemas  microinformáticos. 
• Diagnosticar  disfuncións  en  sistemas   microinformáticos  e  redes  mediante  probas

funcionais. 
• Reformular o cableado e a electrónica de redes locais en pequenas contornas e a súa

conexión con redes de área extensa. 
• Executar procedementos establecidos de recuperación de datos e aplicacións ante fallos e

perdas de datos no sistema. 
• Elaborar  documentación  técnica  e  administrativa  do  sistema,  elaborar  orzamentos  e

asesorar ao cliente. 

Estes ensinos inclúen os coñecementos necesarios para levar a cabo as actividades de nivel
básico de prevención de riscos laborais.

Plan de formación

Os módulos profesionais deste ciclo formativo son:

• Montaxe e mantemento de equipo. 
• Sistemas operativos  monopuesto. 
• Aplicacións ofimáticas. 
• Sistemas operativos en rede. 
• Redes locais. 
• Seguridade informática. 
• Servizos en rede. 
• Aplicacións web. 
• Formación e orientación laboral. 
• Empresa e iniciativa empresarial. 
• Formación en centros de traballo 



Ao finalizar os meus estudos, Que podo facer?

Traballar en:

• Instalador- reparador / instaladora- reparadora de equipos informáticos. 
• Técnica / técnico de soporte informático. 
• Técnica / técnico de redes de datos. 
• Reparador /  reparadora de periféricos de sistemas  microinformáticos. 
• Comercial de  microinformática. 
• Operador / operadora de tele-asistencia. 
• Operador / operadora de sistemas. 

Seguir estudando:

• Cursos de especialización profesional 
• Outro ciclo de Formación Profesional coa posibilidade de establecer  convalidaciones de

módulos profesionais de acordo á normativa vixente. 
• Acceso directo aos Ciclos Superiores do  ambito da  informatica:

✔ Desenvolvemento de Aplicacións Web  ( DAW)
✔ Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma ( DAM)
✔ Administración de Sistemas Informáticos en Rede  ( ASIR)

• O Bacharelato en calquera das súas modalidades 

Cales son as saídas profesionais? 

Este profesional desenvolve a súa actividade en empresas do sector servizos que se dediquen á
comercialización, montaxe e reparación de equipos, redes e servizos  microinformáticos en xeral,
como parte do soporte informático da organización ou en entidades de calquera tamaño e sector
produtivo que utilizan sistemas  microinformáticos e redes de datos para a súa xestión. 

Perspectivas laborais

Actualmente as perspectivas son boas debido á evolución tecnolóxica e informática que estamos
a vivir.


