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Institut Pla de l’Estany

Sortides professionals:
Els llocs de treball que podrien ser ocupats pels titulats són, 
entre d’altres:

Analista-programador/a de: 
• Aplicacions informàtiques per la gestió empresarial i de 

negoci.
• Aplicacions de propòsit general.
• Aplicacions de l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica 

mòbil.

En entitats públiques o privades, tant per compte aliè com per 
compte propi, treballant en diversos àmbits de l’àrea de des-
envolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma: 
gestió empresarial i de negocis, relacions amb clients, educa-
ció, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre d’altres.

Continuar Estudiant
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau
• Qualsevol altre cicle formatiu de grau superior 

(especialment de la família d’informàtica en què hi ha 
convalidacions).

Per a més informació:
Podeu adreçar-vos a la secretaria del centre (972580793), on 
us facilitaran informació sobre els tràmits de preinscripció i 
matrícula, o a la web del departament: 
www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar
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Presentació:
Les aplicacions informàtiques tenen en el nou món laboral 
una demanda creixent en tots els seus àmbits. És per 
aquesta raó, i per la nostra obligació de donar un servei 
de formació adequat a aquestes necessitats, que oferim 
el Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament 
d’Aplicacions Multiplataforma.

Catalunya pot esdevenir un referent en el desenvolupament 
de projectes sobre la Societat de la Informació i la 
incorporació de les noves tecnologies en tots els àmbits 
(personals, socials, professionals, ...). Un dels aspectes 
importants en tot aquest procés de canvi social en el qual 
estem immersos és la formació de les persones que ha de 
permetre una integració plena dels ciutadans, empreses i 
entitats en aquest nou model de societat. 

Titulació:
Tècnic/a Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multi-
plataforma.

Durada del Cicle:
• 2000 hores (dos cursos).
• 1320 hores de formació a l’institut.
• 680 en el centre de treball. 
• Horari de tarda-vespre. De 14.30 a 19.30 h.

Continguts:
• Sistemes informàtics.
• Bases de dades.
• Programació.
• Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació.
• Entorns de desenvolupament.
• Accés a dades.
• Desenvolupament d’interfícies.
• Programació multimèdia i dispositius mòbils.
• Programació de serveis i processos.
• Sistemes de gestió empresarial.
• Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.
• Formació i orientació laboral.
• Empresa i iniciativa emprenedora.
• Formació en centres de treball.

Condicions d’ingrés: 
• Títol de Batxillerat.
• Haver superat la Prova d’accés o el Curs de formació 

específic per a l’accés a Cicles Formatius de Grau Superior 
(CAS).

• Haver superat el Curs de preparació per a la incorporació 
a Cicles Formatius de Grau Superior.

• Des d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
• Altres.

Què s’aprèn en aquest cicle?
S’aprèn a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir 
aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnolo-
gies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’ac-
cés a les dades de forma segura i complint els criteris d’ús i 
qualitat exigides en els estàndards establerts.

Beneficis de la F. P. Dual:
La formació dual aporta als alumnes:
• Millorar el currículum professional.
• Desenvolupar les competències professionals en un entorn 

laboral real.
• Afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent 

qualificat, amb pràctiques remunerades.
• Reconèixer el valor que aporta l’estudiant per l’activitat 

desenvolupada a l’empresa

Estem connectats
amb el futur

Estudis universitaris

Proves d’accés Batxillerat

19 anys

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior

Setembre

CAS

MÓN LABORAL


