
 

Pla d’estudis (2000 hores) 
 
Mòduls professionals (distribuïts en 
dos anys acadèmics) 
 
Mòdul 1:   Sistemes informàtics (198 h) 
Mòdul 2:   Bases de dades (231 h) 
Mòdul 3:   Programació (297 h) 
Mòdul 4:   Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació (99 h) 
Mòdul 5:   Entorns de desenvolupament (66 h) 
Mòdul 6:   Accés a dades (132 h) 
Mòdul 7:   Desenvolupament d’interfícies (99 h) 
Mòdul 8:   Programació multimèdia i dispositius mòbils (99 h) 
Mòdul 9:   Programació de serveis i processos (99 h) 
Mòdul 10: Sistemes de gestió empresarial (99 h) 
Mòdul 11: Formació i orientació laboral (99 h) 
Mòdul 12: Empresa i iniciativa empresarial (66 h) 
Mòdul 13: Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (99 h) 
Mòdul 14: Formació en centres de treball (317 h) 
 

Sortides professionals 
 
- Analista programador o programadora 
- Programador o programadora 
- Gestor o gestora de projectes 
 
 

Accés 
 
- Tenir el títol de batxillerat 
- Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista 
- Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el 
preuniversitari. 
- Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles 
formatius de grau superior. 

Objectius 
 
- Desenvolupar aplicacions informàtiques, participar en el disseny i realitzar-ne 
la programació, les proves i la documentació, d'acord amb els requisits 
funcionals, les especificacions aprovades i la normativa vigent.  
 

 
S’ofereix a treballadors en actiu la possibilitat de matricular-se a 
mòduls o a unitats formatives concretes. 
 
Les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cur-
sades els crèdits/mòduls que s’hagin determinat per a cada estudi 
universitari. 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Castellet 
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Desenvolupament d’Aplicacions 
Multiplataforma 

Grau Superior 

Cicle Formatiu 



 

Desenvolupament d’Aplicacions 
Multiplataforma 

Grau Superior 

Cicle Formatiu 

C/ Bisbe Perelló s/n 
Sant Vicenç de Castellet 

 
Telf. 93 8330751  
Fax. 93 8334306 

iescastellet@xtec.cat 
http://inscastellet.cat 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Castellet 

INS CASTELLET 
PROGRAMA EL TEU FUTUR 


