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Ficha de curso

Presentación

Tegnix é LPI ATP, acrónimo de “Linux Professional Institute Approved Training Partner”, é dicir, 

socios formadores da entidade certificadora profesional de GNU/Linux máis importante do mundo. 

Máis información na web de LPI en Tegnix.

Demanda do mercado

Os cambios dos últimos anos na realidade tecnolóxica requiren de profesionais capacitados e de 

ferramentas coas que as empresas poidan verificar a validez dos coñecementos adquiridos para 

asegurar deste modo aos seus clientes garantindo un soporte técnico axeitado.

Recoñecemento da formación

Dentro  do  sector  TI,  a  certificación  LPI  é  a  que  conta  cun  maior  número  de  profesionais 

certificados. Os contidos son creados a partires da información proporcionada polos profesionais que 

xa traballan na administración de sistemas GNU/Linux. Ademais dita certificación é independente da 

distribución pois segue estándares tales como LSB (Linux Standard Base). Máis información na web 

de LPI.

Obxectivos

Proporcionarlle ao alumnado os coñecementos necesarios que o capaciten para administrar un 

site pequeno ou mediano, aprendendo a planificar e manter unha rede mixta (MS, Linux), incluindo 

servidor de rede Samba, pasarela de internet e servidores web e FTP.

Ademáis do enfoque práctico, incidiráse especialmente na superación dos exames oficiais.

Dirixido a

Usuarios  e  profesionais  que  desexen  iniciarse  na  administración  de  servidores  a  través  de 

sistemas operativos GNU/Linux e que haxan superado o nivel 1 da certificación LPIC.
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Lugar

O curso será impartido no noso laboratorio, situado na Rúa Uruguai de Vigo, a cinco minutos da 

estación de tren.

Data de comezo

O curso iniciaráse o próximo 2 de outubro ás 09:45 horas.

Duración

Impartiránse un total de 60 horas teóricas e de laboratorio, equivalentes a unha duración de catro 

meses.

Horario

• Sábados de 09:45 h. - 14:00 h.

◦ O alumnado debe adicar dúas horas semanais ao estudo dos temas vistos e á realización 

dos  exercicios  propostos,  dispoñendo  de  dúas  horas  semanais  de  titorías  online. 

Ademáis  de  todo  isto,  poderá  acceder  aos  contidos  dispoñibles  na  plataforma  de 

formación virtual de Tegnix.

Nº máximo de alumnos por grupo

Tegnix estima que o número máximo de persoas para cada grupo é quince (15).

Docentes

Os docentes están certificados por  Linux Professional  Institute  no seu nivel  correspondente e 

contan ademais cun amplo currículo na impartición de cursos.

Hardware e software necesario

• É necesaria unha conexión a internet (mínimo 2 Mbps), para o seguimento das actividades a 

través da plataforma de telensino.

• Usar GNU/Linux ou instalar unha máquina virtual facilitada por Tegnix.
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Mecánica do curso

• Proba de nivel para crear grupos homoxéneos.

• Entrega de libro de texto.

• Tegnix dispón dunha plataforma de telensino con documentación e ferramenta de impartición 

de cursos en directo.

• Foros titorizados para expoñer e solucionar dúbidas.

• Exercicios, tarefas e documentacións entre sesións.

• Clases enfocadas á superación dos exames oficiais.

Código

Este curso ten o código “LPIC2-1010”.

Prezo e matrícula

• Prezo da matrícula: 50€ (si se cancela o curso devólvese este importe).

• Precio do curso (non inclúe a matrícula), a escoller entre:

◦ 440€ en 4 mensualidades de 135€ (inclúe libro de texto) 

◦ 396€ en pago completo ó inicio do curso (inclúe libro de texto e desconto do 10%)

Forma de Pago 

• A  través  da  plataforma  online de  Tegnix  en  http://formacion.tegnix.com rexistrándote  e 

matriculándote no curso “LPIC2-1010”.

• A través de transferencia bancaria a favor de Tegnix en Caixanova:

▪ Código Conta Cliente: 2080 / 0075 / 01 / 0040032473

▪ Indica no concepto a túa identificación fiscal (NIF, NIE, Pasaporte, etc)

▪ Indica no concepto “Pago Matrícula  LPIC2-1010” ou “Pago Curso Completo  LPIC2-

1010”
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▪ Envía nun correo electrónico a info@tegnix.com coa seguinte información:

• Nome completo

• Identificación fiscal (NIF, NIE, Pasaporte, etc)

• Indica  na  mensaxe  “Pago  Matrícula  LPIC2-1010”  ou  “Pago  Curso  Completo 

LPIC2-1010”

• Para pago en mensualidades:

◦ Envía nun correo electrónico a info@tegnix.com a seguinte información:

• Nome completo

• Identificación fiscal (NIF, NIE, Pasaporte, etc)

◦ Indica na mensaxe “Pago en mensualidades do Curso LPIC2-1010”

Nota Importante

 O prezo deste curso  non inclúe o custo dos exames oficiais (201 e 202) necesarios para 

consegui-la certificación LPIC-2. Na actualidade o prezo dos exames 201 e 202 ascende a 135€ cada 

un. Tegnix ofrece a posibilidade de realiza-los exames oficiais nas súas instalacións.

Outros formatos de cursos

Tegnix iniciará a finais do mes de novembro Seminarios Intensivos de preparación de exames 

oficiais.

Tegnix  ofrece  formación  personalizada  e  profesional  polo  que  as  convocatorias  de  cursos  e 

seminarios non serán numerosas ó cabo do ano.
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