
CERTIFICACIONS

COMPETICIONS INFORMÀTIQUES

PROGRAMAME
Concurs de programació per equips d’alumnes
de cicles superiors. Som seu organitzadora. 

CATSKILLS-SPAINSKILLS
Campionats  català-nacional  d’habilitats  professionals.
Categories: web, xarxes i ofimàtica. 

WEBSALPUNT.CAT
Concurs català de disseny de pàgines web en equips. Categories per a
grau  mitjà  i  grau  superior.  Campions  individuals  i  també  com a  millor
centre en l’edició 2015. 

CONCURS ETSECODE
Concurs de programació per equips en la ETSE-URV. Campions de l’última edició.

MOBILE LEARNING AWARDS
Concurs de propostes educatives innovadores. 1er premi per la creació APP
PICA’T al 2015. 

COL·LABORACIÓ AMB PROJECTES SENSE ÀNIM DE LUCRE

LABDOO
Alumnes  voluntaris sanegen  portàtils  donats  per  al  seu
enviament a centres necessitats (Kenia, Moçambic...) 

PARELLES TIC
Alumnes voluntaris ofereixen formació a adults i gent gran en l’ús de
les TIC. 

COL·LABORACIÓ AMB LA RESIDÈNCIA STS MISERICÒRDIA
Alumnes voluntaris per gravar i  editar vídeos d’algunes activitats que es desenvolupen
conjuntament amb la residència.

CFGM  SMX 
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

JORNADA DE PORTES OBERTES
10 de maig a les 19:00

C/ Jacint Barrau,1  43201 Reus, 977 310953,  www.insbaixcamp.org



CFGM DE  SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES 

HORES:  2000 hores (2 cursos acadèmics)

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA: 1r i 2n curs en horari de matí, de 8:30 a 15:00.
A 2n curs es fan menys hores perquè la majoria  de l’alumnat  fa  les pràctiques a les
empreses (Formació en Centres de Treball) i les comença a primeres hores de la tarda.

Amb  l’objectiu  d’oferir un ensenyament de qualitat,  formant  professionals  altament
qualificats, el nostre centre treballa activament amb les empreses i entitats de l’entorn. Les
principals línies de treball del nostre Projecte Educatiu són:

ATENCIÖ PERSONALITZADA
L’alumnat  de  GM té  sessions  de  tutoria  setmanals  on  es  fa  seguiment  acadèmic  de
l’alumne/a i  del  grup-classe,  activitats  de formació  en valors  i  intel·ligència  emocional,
control  d’assistència  diari  i  informes mensuals.  Es  dissenyen itineraris  personalitzats  i
plans individualitzats si s’escau. En cas d’alumnat menor d’edat, el tutor/a s’entrevista amb
les famílies com a mínim un cop al curs i sempre que ho sol·liciti la família. 

SORTIDES I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Durant els 2 cursos, hi ha programades sortides i activitats, per tal que l’alumnat pugui
adquirir  d’una  forma  pràctica  i  diferent  coneixements  tranversals  que  sens  dubte  els
ajuden a assimilar i refermar els coneixements assolits a les unitats formatives. Visitem
empreses, exposicions i museus d’àmbit científic-tecnològic, centre d’emergències 112,
jornades de seguretat i comerç electrònic, Google I/O, supercomputador Marenostrum...

AULA-TALLER
L’alumnat  disposa d’una aula-taller  per poder muntar  ordinadors acoblant  els  diferents
components: CPU, memòria, font d’alimentació, discs, targeta gràfica, etc.

TREBALL EN EQUIP
Durant  el  curs  es realitzen diferents  activitats  en grup per  incidir  en aspectes com la
responsabilitat, la organització, la col·laboració, l’ajuda als companys, l’esforç en benefici
de tots, etc.

EMPRENEDORIA
Cada curs s’organitzen unes jornades per fomentar l’actitud emprenedora en l’alumnat,
amb tallers i xerrades impartides per experts i ex-alumnes del centre.

INNOVACIÓ
El centre desenvolupa i participa en projectes d’innovació
propis,  amb  altres  centres  i  amb  la  universitat.  Els
projectes són desenvolupats per alumnes i professorat i
subvencionats per les empreses que els encarreguen o
bé per fons públics ja destinats a innovació educativa.

 Per accedir a un CFGM cal disposar del títol d’ESO o de la Prova d’accés a GM. 

Mòduls professionals
Hores
mòdul

Hores
setmanals

MP01 Muntatge i manteniment d'equips 198 6

MP02 Sistemes Operatius Monolloc 132 4

MP03 Aplicacions Ofimàtiques 165 5

MP05 Xarxes Locals 165 5

MP08 Aplicacions Web (UF1 i UF5) 99 3

MP09 FOL 99 3

MP11 Anglès 99 3

TOTAL hores 1r  curs 957 29

MP04 Sistemes Operatius en Xarxa 132 5

MP06 Seguretat Informàtica 132 5

MP07 Serveis de Xarxa 165 6

MP08 Aplicacions Web (UF2 i UF4) 99 3

MP10 EIE 66 2

MP12 Síntesi 99

TOTAL hores 2n curs 693 21

MP13 FCT 350

2000

JORNADES D’INFORMÀTICA
Ponències sobre hacking ètic, gamificació, robòtica, criptografia, realitat augmentada...

MODALITAT SEMIPRESENCIAL
Per tal de facilitar el seguiment dels estudis a les persones que per motius de treball, tenir
cura d’altres persones, o bé qualsevol altra circumstància excepcional que els hi impedeix
o dificulta d’assistir a totes les hores lectives, l’Institut Baix Camp ofereix a l’alumnat de
cicles formatius la modalitat d’estudis semipresencials. L’alumne/a ha de sol·licitar-ho en el
moment de la matrícula a secretaria (o si es dona el cas durant el cus, al tutor/a de grup),
pactar l’horari abans de l’inici de curs i acreditar els motius documentalment.

ERASMUS+: POSSIBILITAT DE FER LES PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER
Cada  curs  alguns  alumnes  poden  gaudir  de  beques
ERASMUS+ per  anar  durant  1  mes  a  fer  practiques  en
empreses  d’altes  països.  És  una  experiència  personal  i
professional molt enriquidora per l’alumnat. 




