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INSTITUT GABRIELA MISTRAL
Carrer Osca, 95-105
Tel. 93 656 00 00
www.insgabrielamistral.cat
E-mail: a8053340@xtec.cat

Enllaç al nostre web amb:

Per ampliar informació, consultar o resoldre qualsevol dubte no
dubtis a venir-hi, consultar el nostre web, trucar o enviar-nos un e-mail



Què és i què farà aquest tècnic?

Es dedicarà a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions multi, 
utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les 
dades de forma segura i complint els criteris d’utilització i qualitat exigits en els estàn-
dards establerts.

L’especialització en processos logístics li permetrà conèixer els processos de compres, 
emmagatzematge, producció, transport i distribució que duen a terme les empreses i 
gestionar aplicacions en aquests àmbits (on més ocupació es genera per al tècnic).

On treballarà? (Sortides professionals)

En entitats públiques o empreses privades, per compte d'altri o propi, treballant:

- Tècnic en desenvolupament, implantació i adaptació d’aplicacions informàtiques per a 
la gestió empresarial i de negoci.

- Tècnic en desenvolupament, implantació i adaptació d’aplicacions informàtiques de 
propòsit general.

- Tècnic en desenvolupament, implantació i adaptació d’aplicacions informàtiques en 
l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil.

- Gestor de relacions amb els clients, gestor de compres, de producció, de magatzems 
o de transport i distribució.

Títol: 
Tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions
multiplataforma adaptat per a empreses de logística

Durada: 
2000h (2 cursos)

Horari: 
Horari de tarda de dilluns a divendres

Requisits d’accés:
Haver superat: Batxillerat, Prova d’Accés a Grau Superior, FP de 2n 
Grau, CAS en la modalitat cientificotecnològica, COU o Prova d’Accés a 
la Universitat per a majors de 25 anys.

Termini de preinscripció:
Consultar el web del centre o del Departament d’Ensenyament

Per ampliar informació, fer consultes o resoldre dubtes:
Vine al centre, consulta el nostre web, truca o envia'ns un e-mail

Superat el cicle podràs..
·  Accedir al món laboral
·  Accedir a altres CFGS de la família
·  Cursar estudis universitaris relacionats

FP DUAL:
Suposa la realització del cicle en modalitat dual, 
és a dir, fent més de 1000 hores 
a les empreses més punteres amb contracte de treball (o beca-salari).

Aquesta opció suposa un component pràctic important en l’aprenentatge de
l’alumne, una experiència laboral d’un any indispensable en el currículum i la
possibilitat d'ésser contractat posteriorment per les empreses.

MÒDULS PROFESSIONALS (1r curs)
·  Sistemes informàtics
·  Bases de dades
·  Programació
·  Llenguatges de marques i sistemes de 

gestió d'informació
·  Sistemes de gestió empresarial
·  Formació i orientació laboral
·  Logística d'aprovisionament
·  Anglès
·  Operadors logístics i operativa bàsica de 

comerç internacional

MÒDULS PROFESSIONALS (2n curs)
·  Bases de dades
·  Programació
·  Entorns de desenvolupament
·  Accés a dades
·  Desenvolupament d’interfícies
·  Programació multimèdia i dispositius 

mòbils
·  Programació de serveis i processos
·  Formació i orientació laboral
·  Empresa i iniciativa emprenedor
·  Projecte
·  Formació en el centre de treball (FCT)


