La formació tècnica especialitzada, clau per a fer créixer els
professionals i les organitzacions

SISTEMES MICROINFORMÀTICS
Codi especialitat:

IFCT0209

Inici:

Abril 2019

Fi:

octubre 2019

Horari:

De dilluns a divendres de 09:00 a 15:00 h.

Durada:

640 hores

Lloc d’impartició:

Eurecat - Germans Thos i Codina, 9 – 08302 de Mataró

Inscripció
Adreçat a
Treballadors en situació d’atur demandants d’ocupació o en actiu.

Requisits d’accés
Certificat de professionalitat de nivell 2
Cal disposar d’un dels següents requisits:
• Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o títol de Graduat Escolar
• Títol d’Auxilar de Formació Professional (FPI)
• Superació de la prova d’accés al Cicles Formatius de Grau Mitjà

• Cicle Formatiu de Grau Mitjà
• Superació de la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i/o 45
• Tenir un Certificat de professionalitat de nivel 1 de la mateixa familia i área
profesional
• Tenir un Certificat de Professionalitat de nivel 2

Eurecat
Centre Tecnològic de Catalunya

Tel. +34 937 419 100
www.eurecat.org

Programa
MF0219_2 (Transversal): Instal·lació i configuració de sistemes operatius (140 hores).
UF0852: Instal·lació i actualització de sistemes operatius (80 hores).
UF0853: Explotació de les funcionalitats del sistema microinformàtic (60 hores).
MF0220_2 (Transversal): Implantació dels elements de la xarxa local (160 hores).
UF0854: Instal·lació i configuració dels nodes d'una xarxa d'àrea local (90 hores).
UF0855: Verificació i resolució d'incidències en una xarxa d'àrea local (70 hores)
MF0221_2: Instal·lació i configuració d'aplicacions informàtiques (60 hores).
MF0222_2: Aplicacions microinformàtiques (200 hores).
UF0856: Assistència d'usuaris en l'ús d'aplicacions ofimàtiques i de correu
electrònic (40 hores).
UF0857: Elaboració de documents de text (50 hores).
UF0858: Elaboració de fulls de càlcul (50 hores).
UF0859: Elaboració de presentacions (30 hores).
UF0860: Elaboració i modificació d'imatges o altres elements gràfics (30 hores).
FCO_ Formació complementària ( 40 hores).
MP0177: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de sistemes microinformàtics (40
hores).

Informació addicional

Els cursos són subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social
Europeu.
Documentació necessària per tal de formalitzar la preinscripció:
• Fotocòpia del DNI
• CV
• Fotocòpia del títol compulsat d’acord amb el requisit d’accés
• Full de demandant d’ocupació (document DARDO)

En el cas dels treballadors en actiu:
• Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina
• Fotocòpia del darrer rebut d’autònom

Eurecat
Centre Tecnològic de Catalunya

Tel. +34 937 419 100
www.eurecat.org

