
 

 
• Presentació de sol·licituds: del 

29 de maig al 5 de juny de 
2019 

• Presentació de documentació: 
fins al 7 de juny de 2019 

• Llista de sol·licituds amb la 
puntuació provisional: 28 de 
juny de 2019 

• Presentació de reclamacions: 
de l’1 al 4 de juliol de 2019 

• Llista de sol·licituds amb la 
puntuació un cop resoltes les 
reclamacions: 8 de juliol de 
2019 

• Llista ordenada definitiva: 10 de 
juliol de 2019 

• Llista d'alumnes admesos i llis-
ta d'espera: 17 de juliol de 
2019 

 
• Alumnes preinscrits amb plaça 

assignada (matrícula ordinària): 
del 18 al 23 de juliol de 2019 

 

INSTITUT 
L’ESTATUT 

 CURS 2019-2020 

 
 

ÚNIC CENTRE 
AL VALLÈS 
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C/Flammarion, 1 
08191 Rubí 

 
Telèfon: 93 588 08 58 

Fax:: 93 588 05 58 
Correu electrònic: a8043668@xtec.cat 

Per a més informació  
consulteu la nostra 

web: 
 
 

de dilluns a divendres de 8:30h a 14:30h 
dimarts i dijous de 15:00h a 18.30h 

I N S T I T U T  
L’ E S TAT U T  



CICLE FORMATIU GRAU 
SUPERIOR DUAL: Desenvo-

lupament d’Aplicacions 
Multiplataforma, perfil pro-

fessional Informàtica aplica-
da a  la Logística 

2000 hores (2 cursos acadèmics) 

 

• Desenvolupar, implantar, documen-

tar i mantenir aplicacions multiplata-

forma, utilitzant tecnologies i entorns 

de desenvolupament específics, ga-

rantint l’accés a les dades de forma 

segura i complint els criteris d'utilit-

zació i qualitat exigits en els estàn-

dards establerts 

• Conèixer els processos de compres, 

emmagatzematge, producció, trans-

port i distribució de les empreses, 

així com  gestionar aplicacions en 

aquests àmbits 

 

• Batxillerat 

• Prova d’accés a Grau Superior 

• FP de 2n Grau 

• CAS en la modalitat cientificotec-

nològica 

• COU 

• Prova d’accés a la Universitat per 

a majors de 25 anys 

• Títol de tècnic d’FP (GM) 

 

 

• Tècnic en desenvolupament, implanta-

ció i adaptació d’aplicacions informàti-

ques per a la gestió empresarial i de 

negoci 

• Tècnic en desenvolupament, implanta-

ció i adaptació d’aplicacions informàti-

ques en l’àmbit de la informàtica mòbil 

• Gestor de relació amb els clients, ges-

tor de compres, de producció, de ma-

gatzems o de transport i distribució 

1r de DAM Logístic 

De dilluns a divendres de 15:00h a 

21:30h 

2n de DAM Logístic 

El 2n de DAM Logístic començarà el 

curs 2020-2021 

 

• Sistemes informàtics 

• Bases de dades 

• Programació 

• Llenguatge de marques i sistemes 

de gestió d’informació 

• Sistemes de gestió empresarial 

• Logística d’aprovisionament 

• Entorns de desenvolupament 

• Programació multimèdia i disposi-

tius mòbils 

• Programació de serveis i processos 

• Formació i orientació laboral 

• Empresa i iniciativa emprenedora 

• Anglès 

• Formació en centres de treball 

 

• Suposa la realització del cicle fent 

més de 1000 hores a empreses 

punteres de Rubí, Sant Cugat, Ter-

rassa, etc. amb un contracte de tre-

ball (o beca-salari) 

• Suposa una experiència laboral 

d’un any i la possibilitat de ser con-

tractat per la mateixa empresa a la 

que ha fet les pràctiques 


