Tècnic superior en
administració de sistemes
informàtics en xarxa
Forma l’estudiant per conﬁgurar, administrar
i mantenir sistemes informàtics, garantint la
funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i
complint la reglamentació vigent.
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C/ Rosalía de Castro, 30 - 32
C/ Castillejos, 361
08025 BARCELONA

Centre privat
amb tots
els nivells
concertats per
la Generalitat
de Catalunya
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Administració de sistemes
informàtics en xarxa

Implantació de sistemes operatius
Gestió de bases de dades
Programació bàsica
Llenguatge de marques

Durada

Fonaments de maquinari

t2 cursos, 2.000 hores (1.683 hores en el

Administració de Sistemes Operatius

centre educatiu i 317 hores en centres de
treball).

Grau Superior:

Mòduls

Planiﬁcació i administració de xarxes

Sortides professionals

Serveis de xarxa i Internet

tTècnic en administració de sistemes i xarxes.
tResponsable d’informàtica i Supervisor de

Implantació d’aplicacions Web

sistemes.

tTècnic en serveis d’Internet i en entorns web.
tPersonal de suport i suport tècnic.
tTècnic en administració de base de dades.

Administració de sistemes gestors
de bases de dades
Seguretat i alta disponibilitat
Projecte de ASIX
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa empresarial
Formació en centres de treball

Tel. 93 435 97 49
Fax 93 436 41 17
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www.palcam.cat
palcam@palcam.cat
Autobusos: 10, 15, 19, 20, 45, 47, 50, 92
Metro: Alfons X, línia 4 (groga)
i Sant Pau - Dos de maig, línia 5 (blava)
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