
Grau mitjà:
Terrassa, 29 de març de 2023 (19:00h)

Grau superior:
Terrassa, 17 de maig de 2023 (19:00h)

Institut Nicolau Copèrnic
www.copernic.cat

http://www.copernic.cat


On som ?

a8034059@xtec.cat

https://copernic.cat/


El Nicolau Copèrnic 
és un Institut públic 

d’Educació 
Secundària.

Què fem ?

Cicles formatius GM i GS

ESTUDIS QUE IMPARTIM

ESO

Batxillerat

Formació professional - Informàtica i Comunicacions

Cicles Formatius de Grau Bàsic:
● Informàtica d’Oficina (IO)

Cicles Formatius de Grau Mitjà:
● Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMIX)

Cicles Formatius de Grau Superior:
● Administració de sistemes informàtics en xarxa (ASIX)
● Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM)
● Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW)



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 o tècnica i amb la 
superació dels segons el de tècnic o tècnica superior.

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/
http://www.youtube.com/watch?v=2VPVjQq6l_o


Famílies Cicles Formatius

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/


Demanda informàtica

https://www.genbeta.com/actualidad/desarrolladores-software-estan-muy-demandados-espana-empleos-informatica-crecen-21-2021

https://www.genbeta.com/actualidad/desarrolladores-software-estan-muy-demandados-espana-empleos-informatica-crecen-21-2021


El sistema educatiu - CFGM 

CFGM

Reserva 70%

Reserva 20%

Reserva 10%

Món laboral

S’apliquen els mateixos percentatges als dos torns 



CFGM SMIX

SMIX

1er. Curs: Matí i tarda

2on. Curs: Tarda

Modalitat estàndard FCT 
(no DUAL)

DURADA I HORARI

Té 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 una mica diferent)

El primer curs pot realitzar-se en horari de matí (de 8:00h a 14:30h) o de tarda (15:30h a 22:00h) 
El segon curs, només en horari de tarda.

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes



Els mòduls professionals

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

2.000 hores

* 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.

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes

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 una mica 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)



Cicles Formatius - Estructura



Cicles Formatius - GS 1r COMÚ



2 x 3
 o 

3 x 4

Cicles Formatius - GS 1r COMÚ



Altres serveis...

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

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/cataleg/fp-dual/

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/cataleg/fp-dual/


Altres serveis...

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.

En què consisteix



Gestió de l’assistència i atenció tutorial

https://gassist.copernic.cat/

En què consisteix

G-ASSIST 
● 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/


Gestió de l’assistència i atenció tutorial

En què consisteix

CAMPUS VIRTUAL
El Campus Virtual està operatiu les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, 
podent-ne accedir des del exterior del centre al material publicat.

https://campus.copernic.cat/

https://gassist.copernic.cat/


Info per les famílies

En què consisteix

Info famílies
Pàgina amb informació per les famílies: exàmens extraordinaris, lliurament de 
notes, esdeveniments excepcionals,....

https://copernic.cat/cicles-formatius/info-families-ccff

https://copernic.cat/cicles-formatius/info-families-ccff


Cartera de serveis

En què consisteix

Cartera de serveis
Pàgina amb enllaços a la cartera de serveis: fpdual, mobilitat, 
semipresencialitat,....

https://copernic.cat/cicles-formatius/mesures-flexibiltzadores

https://copernic.cat/cicles-formatius/mesures-flexibiltzadores


Material de l’alumne

El material a portar - SMIX

En què consisteix

Grau Mitjà

El material a portar - SMIX

● Disc dur extern de 2.5” (interfície USB 3.0)
Recomanat: Unitat SSD 480 GB o superior.

● Disc dur intern de 2.5” amb cable o carcassa adaptadora USB 3.0
Recomanat: Unitat SSD 480 GB o superior.

Grau Mitjà

https://www.tomshardware.com/reviews/best-external-hard-drive-ssd,5987.html


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 de 15 polsades (recomanat FHD)
● Suport per a virtualització (Intel VT-x/AMD-V). 

Es recomana processador Intel superior o igual a i5.
● Memòria RAM mínima de 8 GB (per ASIX recomanat 16 GB)
● Connexió de xarxa LAN amb cable RJ45 (o amb adaptador USB). 
● Disc dur d’almenys 240 GB (Preferiblement SSD de 480GB o més)
● Processador de gamma mitjana/alta (mínim i5 si és Intel).

Si no pots aconseguir aquest equipament s’habilitarà un equip de sobretaula. 
Caldrà contactar amb el tutor.



Preinscripció curs 2023-24

www.copernic.cat

https://www.copernic.cat/institut/noticies/informacio-jornades-de-portes-obertes-preinscripcio-matricula
http://www.copernic.cat


Calendari Grau Mitjà

Preinscripció

● Del 12 al 18 d'abril de 2023: presentació de sol·licituds ← alumnat amb continuïtat
● Fins al 19 d'abril de 2023: presentació de documentació ← alumnat amb continuïtat
● Del 9 al 15 de maig de 2023: presentació de sol·licituds ←alumnat sense continuïtat
● Fins al 16 de maig de 2023: presentació de documentació ← alumnat sense continuïtat
● Dels dos processos:

○ Publicació de la lista final : 30 de juny
○ Període de matrícula : 3 a 7 de juliol
○ Gestió llista d’espera: 20 de juliol

● Segon període d’admissió: A partir del 24 de juliol
● Llista admesos segon període: 31 de juliol

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/informat/calendari/

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/informat/calendari/


Oferta de places

Oferta

● GM SMIX 1r Matí : 90 places
● GM SMIX 1r Tarda: 30 places
● GM SMIX 2n Tarda : 90 places 
● GS ASIX 1r Matí : 30 places
● GS DAW 1r Matí : 30 places
● GS DAM 1r Matí : 30 places
● GS DAM 1r Tarda : 30 places
● GS ASIX 2n Tarda : 30 places
● GS DAM 2n Matí : 30 places
● GS DAM 2n Tarda : 30 places
● GS DAW 2n Tarda : 30 places



Preinscripció GM i GS
Important !

● La sol·licitud s’ha de presentar via telemàtica (amb certificat digital, DNIe o altres vàlids)

● Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, però sí es 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 centre de procedència.
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.



● CFGM: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/preinscriute/sollicitud/
○ Documentació, requisits i taxes.

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?moda=1

● CFGS: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/preinscriute/sollicitud/
○ Documentació, requisits i taxes

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/

Preinscripció GM i GS

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/preinscriute/sollicitud/
https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?moda=1
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/preinscriute/sollicitud/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/


idCAT Mòbil

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


A tenir en compte !

TIPS 
PREINSCRIPCIÓ 

I 
MATRÍCULA



A tenir en compte !

● Petició de torns a la preinscripció
○ Sol·liciteu els torns als que realment podeu venir. 
○ Els canvis de torns una vegada assignats són molt restrictius
○ Nota de tall al matí : 5,61 i a la tarda: 5. Pot canviar pel moviment de grups

○ Quan s’assigna la plaça, s’assigna a un torn. 
○ Si sol·liciteu un torn i no us l’assignen, només passareu a 

l’altre si ho heu sol·licitat. Sinó, s’ha d’anar a la segona fase



A tenir en compte !

● Publicació de llistats a la web
○ Estigueu atents als llistats de la web. Surten molts 

llistats
■ De sol·licituds presentades
■ D’admesos i exclosos al procés
■ De puntuacions provisionals
■ De puntuacions definitives
■ …….

● i de tot… multiplicat per 2 a GM
● s’indica la data i s’explicarà quina informació conté cada 

llistat



A tenir en compte !

● Si no et matricules..
○ Una vegada assignada la plaça….

■ Només et pots matricular al torn assignat
■ Si no et matricules perds la plaça !!!!! Hauràs de fer 

el 2n procés complet. 
■ L’assignació de plaça sense posterior matrícula no 

serveix de res



A tenir en compte !

● Acte públic d’assignació de vacants..
○ No es barregen torns.
○ S’oferten les vacants de cada torn que han quedat 

després de la matrícula a les persones del mateix torn 
de la llista d’espera

○ Quan s’acaben les persones de la llista d’espera de 
continuïtat d’un torn, s’oferten a les persones de la 
llista d’espera de la resta d’alumnat del mateix torn



A tenir en compte !

● Segona fase d’admissió
○ Es publiquen les vacants
○ Es repeteix tot el procés
○ Llista d’assignacions a finals de juliol
○ Matrícula al setembre



Institut Nicolau Copèrnic
www.copernic.cat

93.780.75.17

Cal demanar cita prèvia per fer la preinscripció presencial

http://www.copernic.cat

