
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Obert de Catalunya

CFG M  Siste m e s
microinform àti c s   i xarxe s

Organització dels mòduls en unitats formatives

 La matrícula es fa per mòduls, blocs o unitats formatives. En cas de tenir superada alguna de les
unitats formatives que els integren, només caldrà cursar les unitats formatives pendents.

 Alguns mòduls tenen requisits de matricula que cal complir per poder-s’hi matricular.
 Algunes unitats formatives tenen requisits de matrícula que cal complir per poder-s'hi matricular.
 No es pot cursar simultàniament el bloc 1 i el bloc 2 d’un mòdul.
 Per matricular-se al bloc 2 d’un mòdul cal tenir superades totes les unitats formatives del bloc 1
 No es poden cursar simultàniament les unitats formatives del bloc 1 i del bloc 2 d'un mòdul.
 Les persones que han superat alguna unitat formativa en un altre centre, o a través de programes

d'acreditació de competències professionals o de les proves lliures, es poden matricular. 
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Mòduls / Unitats formatives Hores

Ordre
d'imparti
ció dels
mòdul i

de les UF

Hores 
dedicació
setmanal 

Requisits a nivell de
mòdul o bloc

Observacions

M01 Muntatge i manteniment 
d'equips

198 1  

Bloc1
Muntatge i manteniment 
d'equips (Bloc 1)

99
7h

setmanals
 

(UF1) Electricitat a l’ordinador 33 1

(UF2)  Components  d’un  equip
microinformàtic

33 2

(UF3)  Muntatge  d’un  equip
microinformàtic

33 3

Bloc2 Muntatge i manteniment 
d'equips (Bloc 2)

99
7h

setmanals
Haver superat el bloc 1 

(UF4)  Noves  tendències  de
muntatge

33 1

(UF5)  Manteniment  d’equips
microinformàtics

33 2

(UF6) Instal·lació de programari 33 3

M02
Sistemes operatius monolloc 132 3

9h
setmanals

(UF1)  Introducció  als  sistemes
operatius

44 1

(UF2)  Sistemes  operatius
propietaris

44 2

(UF3) Sistemes operatius lliures 44 3

M03 Aplicacions ofimàtiques 165 5

Bloc1 Aplicacions ofimàtiques (Bloc 1) 95
6h

setmanals

(UF3) Processadors de text 30 1

(UF4) Fulls de càlcul 30 2

(UF5) Bases de dades 35 3

Bloc2 Aplicacions ofimàtiques (Bloc 2) 70
5h

setmanals
Haver superat el bloc 1 

(UF1)  Aplicacions  ofimàtiques   i
atenció a l'usuari

20 1

(UF2)  El  correu  i  l'agenda
electrònica

20 2

(UF6)  Imatge  i  vídeo  -
presentacions

30 3 Inclou treball en equip

M04 Sistemes operatius en xarxa 132 8
9h

setmanals
Haver superat l’M02 i

l’M05

(UF1)  Sistemes  operatius
propietaris en xarxa

36 1

(UF2) Sistemes operatius lliures en
xarxa

36 2

(UF3)  Compartició  de  recursos  i
seguretat

24 3

(UF4)  Integració  de  sistemes
operatius

36 4

M05 Xarxes locals 165 2

Bloc1
Xarxes locals (Bloc 1) 66

4h
setmanals 
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Mòduls / Unitats formatives Hores

Ordre
d'imparti
ció dels
mòdul i

de les UF

Hores 
dedicació
setmanal 

Requisits a nivell de
mòdul o bloc

Observacions

(UF1) Introducció  a  les  xarxes
locals

66 1  

Bloc2
Xarxes locals (Bloc 2) 99

7h
setmanals

Haver superat el bloc 1 

(UF2)  Configuració  de
commutadors i encaminadors

66 1

(UF3)  Resolució  d'incidències  en
xarxes locals.

33 2

M06 Seguretat informàtica 132 11
9h

setmanals
Haver superat l’M05 i

l’M07

(UF1) Seguretat passiva 24 1

(UF2) Còpies de seguretat 26 2

(UF3)  Legislació  de  seguretat  i
protecció de dades

20
3

(UF4) Seguretat activa 24 4

(UF5)Tallafocs  i  monitoratge  de
xarxes

38
5

M07 Serveis de xarxa 165 6

Bloc1 Serveis de xarxa (Bloc 1) 87
6h

setmanals
Haver superat l’M02 i

l’M05

(UF1)  Configuració  de  la  xarxa
(DNS i DHCP)

47 1
Inclou pràctica virtual

obligatòria (UF2)  Correu  electrònic  i
transmissió d’arxius

40 2

Bloc2 Serveis de xarxa (Bloc 2) 78
5h

setmanals

(UF3)Servidor web i servidor 
intermediari (proxy)

39 Inclou pràctica virtual
obligatòria 

(UF4)Accés a sistemes remots 39

M08 Aplicacions web 198 10

Bloc1 Aplicacions web (Bloc 1) 88
6h

setmanals
Haver superat l’M02 i

l’M05
I

(UF1) Ofimàtica i eines web 30 1  

(UF5)  Fonaments  d'HTML i  fulls
d'estils

58 2

Bloc2
Aplicacions web (Bloc 2) 110

7h
setmanals

Haver superat el bloc 1 

(UF2) Gestors d’arxius web 30 1

(UF3) Gestors de continguts 40 2

(UF4) Portals web d’aprenentatge 40 3

M09 Formació i orientació laboral 99 4
7h

setmanals

(UF1) Incorporació al treball 66 1

UF2) Prevenció de riscos laborals 33 2

M10
Empresa i iniciativa 
emprenedora

66 9
4h

setmanals
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Bloc2
Xarxes locals (Bloc 2) 99

7h
setmanals

Haver superat el bloc 1 

(  UF1)  Empresa  i  iniciativa
emprenedora

66 1

M11 Anglès tècnic 99 11
7h

setmanals
Nivell

recomanat: A1del Marc
europeu comú de

referència per a les
llengües 

(UF1) Anglès tècnic 99 1

M12 Síntesi 99 13
7h

setmanals

Tenir superats (o cursar
en el semestre en què
es fa la matrícula) tots
els mòduls del cicle,
excepte la FCT (en el

cas dels mòduls de dos
blocs, cal estar cursant

el bloc 2). 

El treball de síntesi es
fa en grup.

Inclou jornada tècnica
presencial obligatòria
(en una sola seu per a

tot el territori). 

(UF1) Síntesi 99 1

M13 Formació en centres de treball 350 12

No tenir pendents més
de sis blocs o mòduls
(exclosa l'FCT) i haver
superat M09_UF2 - a

partir del curs 1516S2- 

(UF1) Formació  en  centres  de
treball

350
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