Administració de Sistemes
Informàtics en Xarxa
Perfil Ciberseguretat

2 cursos acadèmics
2.000 hores
inclou pràctiques en empresa

de dilluns a divendres

Aquests estudis capaciten l’alumne per aprofundir en els entorns de
programació HTML, CSS, Javascript, Linux, Windows, Windows Server,
programació C, PHP, MySQL, Oracle SQL, i Access. Aprendrà també a
administrar xarxes CISCO, portals web, CRM i virtualització. En el perfil
ciberseguretat es fa especial èmfasi en l’anàlisi de les vulnerabilitats de les
xarxes LAN, WAN i mòbils. Igualment s’estudia la normativa de Protecció de
Dades, així com els procediments per a portar a terme auditories de seguretat.

ELS NOSTRES COMPROMISOS
FORMACIÓ PRÀCTICA, EXIGENT I RESPONSABLE

Tot això persegueix un únic objectiu, facilitar a l'alumne un futur professional
responsable i amb possibilitats d'actualització i de creixement personal.
TRACTE PERSONALITZAT

Tractar cada alumne de manera individual ens permet adaptar-nos millor a
les seves necessitats i característiques. Una anàlisi detallada de les seves
competències i habilitats ens permetrà potenciar-les i complementar-les.
RELACIONS INTERNACIONALS

El vincle amb escoles i empreses d'altres països ens permet dotar els nostres
alumnes d'una visió global del mercat de treball que va més enllà de les nostres
fronteres, mitjançant la realització de pràctiques a l’estranger (ERASMUS).
INNOVACIÓ

L'ús de les tecnologies dins i fora de l'aula suposa una millora contínua en
la tasca docent dels nostres professors i una millora en la capacitat
tecnològica dels nostres alumnes.
VINCLE AMB EMPRESES

Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar els
programes formatius a les seves exigències, elevant així el nivell
d'ocupabilitat dels nostres alumnes.

Batxillerat, FP2, COU, BUP, Grau Mitjà, Curs de preparació per a la incorporació als
cicles de grau superior CPIGS (abans CAS), Titulació universitària, Prova d’accés a la
universitat per a majors de 25 anys, Prova d’accés a Grau Superior.
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Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa Perfil Ciberseguretat

Fomentar la iniciativa emprenedora, el coneixement del
món de l’empresa i la creació i posada en marxa d’una
microempresa.
Els alumnes desenvolupen un projecte
innovador i útil, mitjançant tecnologies
actuals i presents al mercat laboral.
Desenvolupar en un entorn real, empresa o entitat, la formació
assolida en el centre educatiu.
CIBERSEGURETAT I HACKING ÈTIC

S’analitza la seguretat de la xarxa detectant ciberatacs,
proposant solucions i identificant atacants amb
tècniques de ciberinteligència.
Els alumnes aprenen a assegurar els serveis de les
xarxes mòbils i web, aportant solucions a les principals
amenaces.

UF1: Ciberinteligència i ciberseguretat.
UF2: Hacking ètic.
SEGURETAT EN SISTEMES, XARXES I SERVEIS

UF1: Seguretat en dispositius mòbils i loT.
UF2: Seguretat en serveis.
UF3: Seguretat en aplicacions web.
UF4: Seguretat en xarxes.
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