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On som ?

a8034059@xtec.cat



Què és la Formació Professional?

Formació professional

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la 
formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector. 

La formació professional s'organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de 
grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s'obté el títol de tècnic i amb la superació dels 
segons el de tècnic superior.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-mes-demanats/curs-2019-2020/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-mes-demanats/curs-2019-2020/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/


El Nicolau Copèrnic 
és un Institut públic 

d’Educació 
Secundària.

Què fem ?

Cicles formatius GM i GS

ESTUDIS QUE IMPARTIM

ESO

Batxillerat

Cicles Formatius de Grau Mijtà d’Informàtica i Comunicacions

● Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMIX)

Cicles Formatius de Grau Superior d’Informàtica i Comunicacions:

● Administració de sistemes informàtics en xarxa (ASIX)
● Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM)
● Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW)



Famílies CCFF - Títols LOE



Gràfiques Grau Mitjà

Informe d’inserció laboral 2019
(22 famílies professionals)

SMIX



Gràfiques Grau superior

Informe d’inserció laboral 2019
(22 famílies professionals)

DAM, DAW, ASIX, etc...



Evolució població ocupada



El sistema educatiu - CFGM 

CFGM

Món laboral

Reserva 60%

Reserva 20%

Reserva 20%



El sistema educatiu - CFGS

CFGS

Món laboral

Títol de tècnic superior



Estructura - Cicles Formatius



Cicles Formatius - CFGS

2 * 3 o 3 * 4
???

*Actualment segons les hores i distribucions curriculars a més de les particularitats de cada cicle no podem fer un 100% primer comú, això 
implica que a finals del primer curs comença l’especialització d’algunes poques hores que s’han de passar a primer curs.

Entre DAM i DAW 
es pot fer però no 
en ASIX.



Horaris i torns

Horari marc del torn de matí

Horari marc del torn de tarda

● Classes de 8:00h a a 11:00h (Descans de 11:00h a 11:30h), classes de 11:30h fins 
14:30h (Dimecres només fins les 13:30h)

● Classes de 15:30h a 18:30h (Descans de 18:30h a 19:00h), classes de 19:00h fins 
22:00h (Divendres només fins les 21:00h)

Horaris dels CCFF al Copèrnic



Cicles Formatius

(SMIX) Sistemes Microinformàtics i Xarxes - (CFGM)

DURADA I HORARI

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617h en un centre educatiu i 383h en un centre de treball) 
distribuïdes en dos cursos acadèmics. (La distribució horària Dual és un poc diferent)

Els diferents cicles es poden realitzar-se en horari de matí (de 8:00h a 14:30h) o de tarda de (15:30h a 
22:00h) però pot per motius organitzatius es pot canviar de torn entre diferents cursos.

SMIX

1er. Curs: Matí i tarda

2on. Curs: Matí i tarda

Modalitat estàndard FCT 
(no DUAL)



Els mòduls professionals

(SMIX) Sistemes Microinformàtics i Xarxes - (CFGM)
Mòduls professionals Durada (h)

MP1. Muntatge i manteniment d’equips 132

MP2. Sistemes operatius monolloc 99

MP3. Aplicacions ofimàtiques 165

MP4. Sistemes operatius en xarxa   132

MP5. Xarxes locals 198

MP6. Seguretat informàtica 99

MP7. Serveis de xarxa 165

Mòduls professionals Durada (h)

MP8. Aplicacions web 99

MP9. Formació i orientació laboral 66

MP10. Empresa i iniciativa emprenedora 66

MP11. Anglès tècnic 99

MP12. Síntesi 297

MP13. Formació en centres de treball 383

* Orientacions als centres educatius per a organitzar el cicle formatiu de grau mitjà Sistemes microinformàtics i xarxes
Promocions 2020-2022 i posteriors
DECRET 193/2013, de 9 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes.

2.000 hores

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0087/d5856770-ea2c-4b02-a8f6-ab9a35d446e9/DOGC_T_sistemes_microinformatics_xarxes.pdf


Cicles Formatius

ASIX, DAM i DAW - (CFGS)

DURADA I HORARI

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617h en un centre educatiu i 383h en un centre de treball) 
distribuïdes en dos cursos acadèmics. (La distribució horària Dual és un poc diferent)

Els diferents cicles es poden realitzar-se en horari de matí (de 8:00h a 14:30h) o de tarda de (15:30h a 
22:00h) però pot per motius organitzatius es pot canviar de torn entre diferents cursos.

DAM

1er. Curs: Matí i tarda

2on. Curs: Matí i tarda

DAW

1er. Curs: Matí

2on. Curs: Tarda

ASIX

1er. Curs: Tarda

2on. Curs: Tarda

Modalitats estàndard FCT (no DUAL)



Els mòduls professionals

(ASIX) Administració de sistemes informàtics en xarxa - (CFGS)
Mòduls professionals Durada (h)

MP1. Implantació de sistemes operatius. 165

MP2. Gestió de bases de dades. 132

MP3. Programació bàsica. 165

MP4. Llenguatge de marques. 99

MP5. Fonaments de maquinari. 66

MP6. Administració de Sistemes Operatius. 132

MP7. Planificació i administració de xarxes. 132

MP8. Serveis de xarxa i Internet. 99

Mòduls professionals Durada (h)

MP9. Implantació d’aplicacions Web. 66

MP10. Administració de sistemes gestors de bases de dades. 66

MP11. Seguretat i alta disponibilitat. 66

MP12. Formació i orientació laboral. 66

MP13. Empresa i iniciativa emprenedora. 66

MP 14. Projecte. 297

MP 15. Formació en centres de treball. 383

*  Orientacions als centres educatius per a organitzar el cicle formatiu de grau superior d’Administració de sistemes informàtics en xarxa 
Promocions 2020-2022 i posteriors
DECRET 197/2013, de 23 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’administració de sistemes informàtics en xarxa.

2.000 hores

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0035/15cc64c8-86b9-4576-a924-665ce20c9021/DOGC_T_administracio_sistemes_informatics_xarxa.pdf


Els mòduls professionals

(DAM) Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma - (CFGS)
Mòduls professionals Durada (h)

MP1. Sistemes informàtics 132

MP2. Bases de dades. 165

MP3. Programació. 231

MP4. Llenguatge de marques i sistemes de 
gestió d’informació. 99

MP5. Entorns de desenvolupament 66

MP6. Accés a dades 99

MP7. Desenvolupament d’interfícies 99

MP8. Programació multimèdia i dispositius 
mòbils 132

Mòduls professionals Durada (h)

MP9. Programació de serveis i processos 66

MP10. Sistemes de gestió empresarial 99

MP11. Formació i orientació laboral 66

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora 66

MP 13. Projecte. 297

MP 14. Formació en centres de treball. 383

*  Orientacions als centres educatius per a organitzar el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
Promocions 2020-2022 i posteriors
DECRET 260/2013, de 3 de desembrel, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

2.000 hores

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0052/64a26049-c0c0-45cc-baa0-a4f831059839/DOGC_TS_desenvolupament_aplicacions_multiplataforma.pdf


Els mòduls professionals

(DAM) Desenvolupament d’Aplicacions Web - (CFGS)
Mòduls professionals Durada (h)

MP1. Sistemes informàtics 132

MP2. Bases de dades. 165

MP3. Programació. 231

MP4. Llenguatge de marques i sistemes de 
gestió d’informació. 99

MP5. Entorns de desenvolupament 66

MP6. Desenvolupament web en entorn client. 165

MP7. Desenvolupament web d’entorn servidor. 165

MP8. Desplegament d’aplicacions Web. 66

Mòduls professionals Durada (h)

MP9. Disseny d’interfícies Web 99

MP10. Formació i orientació laboral 66

MP11. Empresa i iniciativa emprenedora 66

MP 12. Projecte. 297

MP 13. Formació en centres de treball. 383

*  Orientacions als centres educatius per a organitzar el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web
Promocions 2020-2022 i posteriors
DECRET 260/2013, de 3 de desembrel, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web

2.000 hores

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6958/1444503.pdf


Cicles Formatius

La FP Dual
La Formació Professional dual és la modalitat en la qual l’estudiant esdevé aprenent i 
combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa.

En què consisteix

El temps de dedicació entre la formació i l’activitat en l’empresa podrà ser fins a 
40 hores setmanals. En total l'alumne realitza una estada de 1000 hores d'activitat 
a l'empresa.

L’institut Nicolau Copèrnic ofereix aquesta modalitat en tots els estudis de cicles 
formatius que imparteix: CFGM i CFGS

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/fp-dual/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/fp-dual/


Cicles Formatius

Facilitats per cursar la FP (no Dual)
Per tal de fer possible la simultaneïtat de la formació i el treball, la formació professional 
s’adapta a les persones que treballen: es pot cursar de forma semipresencial o fent 
unitats formatives independents. 

En què consisteix

La modalitat semipresencial permet als alumnes cursar estudis de forma reglada 
amb una assistència del 50% de les hores lectives i que l’alumne complementa amb 
treball a casa.



Altres serveis...

La mobilitat internacional a la FP
L’alumnat de formació professional pot fer les pràctiques en empreses d’altres països.

En què consisteix

L’alumnat de formació professional fa estades en empreses d’altres països per tal 
de realitzar la formació en centres de treball (FCT).
La mobilitat en empreses per fer la formació pràctica es reconeix acadèmicament 
des dels centres catalans.

L’alumnat rep ajuts econòmics per a la mobilitat.



Altres serveis...

Suport a l’emprenedoria en la FP
L’alumnat que finalitza els estudis al nostre centre pot endegar el seu projecte al propi 
centre utilitzant els recursos oferts per la USEM (Unitat de Suport a l’Emprenedor)

En què consisteix

USEM és el conjunt d’infraestructura, recursos i medis posats a disposició dels 
alumnes emprenedors de l’escola.
L’espai està situat a la planta baixa del centre i disposa de mobiliari i ordinadors per 
iniciar l’activitat.



L’institut

Recursos
Al centre disposem de 9 aules d’informàtica i un taller. El campus virtual està operatiu les 
24 hores podent-ne accedir des del exterior del centre al material publicat.

En què consisteix

Campus virtual: https://campus.copernic.cat/login/index.php

https://campus.copernic.cat/login/index.php


Material de l’alumne

El material a portar - SMIX
Al centre disposem de 9 aules d’informàtica i un taller. El campus virtual està operatiu les 
24 hores podent-ne accedir des del exterior del centre al material publicat.

En què consisteix

Grau Mitjà

● Disc dur extern de 2.5” (interfície USB3.0). Recomanat: Disc SSD 240 GB o superior.
● Disc dur intern de 2.5” amb carcassa adaptadora USB 3.0. Recomanat: Disc SSD 240 

GB o superior.



Material de l’alumne

El material a portar - ASIX, DAM, DAW
Al centre disposem de 9 aules d’informàtica i un taller. El campus virtual està operatiu les 
24 hores podent-ne accedir des del exterior del centre al material publicat.

En què consisteix

Grau Superior - Ordinador portàtil

● Pantalla de mida mínima 15 polzades.
● Suport per a virtualització (Intel Vtx/AMD-v) - (Recomanat en DAM processador Intel).
● Memòria RAM mínim 8 Gbytes (en ASIX preferiblement 16 Gbytes).
● Connexió de xarxa LAN amb cable RJ45 (o amb adaptador USB). 
● Disc dur d’almenys 250 Gbytes o superior (preferiblement SSD)
● Processador de gamma mitjana/alta.

Sinó pots aconseguir aquest equipament s’habilitarà un equip de sobretaula. 
Cal contactar amb el tutor.



Gestió de l’assistència i atenció tutorial

https://gassist.copernic.cat/

En què consisteix

GASSIST 
● Atenció tutorial individualitzada.
● Especial atenció a l’alumnat amb NESE.
● Proves diagnòstiques al començament del curs.
● Orientació acadèmica, personal i social.
● Comunicacions del tutor amb famílies amb l’App mòbil.

https://www.geisoft.cat/

https://gassist.copernic.cat/
https://www.geisoft.cat/


Preinscripció curs 2020-21

www.copernic.cat



idCAT mòbil

Es pot fer demanant idCAT o bé idCAT Mòbil (més senzill obtenir-lo)
● IdCAT: https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
● IdCAT Mòbil: https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/

(Serveix per identificar-se davant les administracions públiques catalanes.)

Per obtenir un idCAT Mòbil, cal complir els requisits següents:
● Ser major de 16 anys
● Acreditar la personalitat mitjançant un dels documents reconeguts següents:

○ DNI
○ NIE informat en el permís de residència
○ passaport
○ document identificador d'un país de la Unió Europea
○ targeta de residència comunitària

Com obtenir-lo per Internet?

El procés de registre en línia és accessible des de l'adreça https://idcatmobil.seu.cat.
En accedir a la web i per obtenir el certificat idcat mòbil ens demanen: DNI, Tarjeta sanitària i el telèfon mòbil

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
https://idcatmobil.seu.cat


Preinscripció i matrícula GM

1. Accedir als estudis on voleu fer la preinscripció : 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
a. Formació professional (grau mitjà) - CFGM: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/

Formació professional (grau mitjà) - CFGM

Sol·licitud de preinscripció

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/gm/informatica-comunicacions/?p_id=123&estudi

Informàtica i comunicacions - Sistemes Microinformàtics i xarxes

CFPM IC10

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles/gm/informatica-comunicacions/?p_id=123&estudi


Calendari Grau Mitjà

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/calendari/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/calendari/


Preinscripció i matrícula GS

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/calendari/

1. Accedir als estudis on voleu fer la preinscripció : 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
a. Formació professional (grau superior) - CFGS: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/

Formació professional (grau superior) - CFGS

Sol·licitud de preinscripció

ASIX: CFPS ICA0
DAM: CFPS ICB0
DAW: CFPS ICC0

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/calendari/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/


Calendari Grau Superior

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/calendari/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/calendari/


Calendari Preinscripció GM i GS
Important !

● Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però si poden indicar peticions 
d’admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenats per ordre de preferència.

● Es demanarà l’identificador d’alumne. (RALC)
○ Si l’alumne és nou al sistema educatiu de Catalunya encara no el tindrà. 
○ Els alumnes matriculats des del curs 2015-16 en centres educatius a Catalunya el poden 

demanar al mateix centre.
En casos excepcionals, i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor/a legal (o el mateix alumne 
si és major d’edat) el pot sol·licitar als serveis territorials del Departament d’Educació acreditant-se amb el 
DNI o equivalent.

Les persones que han estat escolaritzades a Catalunya des del curs 2015/16 i que disposen d’un sistema d’identificació digital, poden utilitzar la sol·licitud 
electrònica, que facilita la recuperació de les dades de l’alumna o alumne que ja consten en el Registre d’alumnat de Catalunya. En aquest cas, el tràmit 
de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació.

Només en el cas que el criteri de prioritat no es pugui validar electrònicament, caldrà enviar la documentació acreditativa corresponent, escanejada o 
fotografiada per les dues cares, junt amb el resguard de la sol·licitud, per correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció i en el 
termini establert.

● CFGM: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/documentacio/
● CFGS: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/documentacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/


Calendari Preinscripció GM i GS

Important !
● La sol·licitud s’ha de presentar via telemàtica (amb certificat digital, DNIe o altres vàlids)
● CFGM: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/

○ Terminis (Des de 02-06-2020 fins al 08-06-2020), documentació, requisits i taxes.
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?moda=1

● CFGS: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/
○ Terminis (Des de 10-06-2020  fins al 17-06-2020), documentació, requisits i taxes

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gs_9418?moda=1
 

En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. 
● Si l’alumne és nou al sistema educatiu de Catalunya encara no el tindrà. 
● Els alumnes matriculats des del curs 2015-16 en centres educatius a Catalunya el poden 

demanar al mateix centre.

En casos excepcionals, i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor/a legal (o el mateix alumne si 
és major d’edat) el pot sol·licitar als serveis territorials del Departament d’Educació acreditant-se amb el DNI o 
equivalent.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?moda=1
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gs_9418?moda=1


Grau mitjà:
Terrassa, 28 de maig de 2020

Grau superior:
Terrassa, 4 de juny de 2020

Institut Nicolau Copèrnic
www.copernic.cat


