T’oferim
· Una titulació única (som centre de referència al Vallès).

Per ampliar informació vine al centre, visita la
nostra web, truca o envia’ns un correu.

· Borsa activa de treball.
· Formació en empreses i en modalitat Dual.
· Semipresencialitat.
Flebibilitat d’horaris.
· Matrícula parcial.
Estudia allò que necessitis.
· Convalidació de mòduls.
Acredita la teva experiència.
· I et facilitem tots els materials per aprendre!

Institut l’Estatut
C. Flammarion, 1
08191 · Rubí
 935 88 08 58
 a8043668@xtec.cat

Cicle Formatiu Grau Superior
Desenvolupament d’aplicacions
multiplataforma.
Adaptat per a empreses de logística.

http://insestatut.cat
Formació

DUAL
a Rubí

Titulació

Mòduls professionals del Cicle DAM-L

Accés al món laboral

Tècnic/a Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma adaptat per a empreses de logística.

· Sistemes informàtics.

Desenvoluparàs, implantaràs, documentaràs i mantin-

· Bases de dades i accés a dades.

dràs aplicacions utilitzant tecnologies i entorns de desen-

· Sistemes de gestió empresarial.

volupament especíﬁcs, garantint l’accés a les dades de

· Anglès.

forma segura i complint els criteris d’utilització i qualitat

· Logística d’aprovisionament

exigits en els estàndards establerts.

Durada
2.000 hores (2 cursos).

Horari
Tardes de dilluns a divendres.

Requisits d’accés
Disposar de Batxillerat, prova d’Accés a grau superior,
CAS en modalitat cientiﬁcotecnològica, FPII, COU o prova
d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

FP Dual
Suposa la realització del cicle en modalitat dual, és a dir,
fent més de 1.000 hores de formació en empreses més
punteres amb contracte de treball (o beca salari).
Aquesta opció suposa un component pràctic important
en l’aprenentatge, adquirir una experiència laboral d’un
any indispensable en el currículum i la possibilitat d’ésser
contractat posteriorment per les empreses.

· Operadors logístics i operativa bàsica de comerç internacional.

L’especialització de processos logístics et permetrà

· Desenvolupament d’interfícies.

conèixer els processos de compres, emmagatzematge,

· Programació multimèdia i dispositius mòbils.

producció, transport i distribució que duen a terme les em-

· Programació de serveis i processos.
· Formació i orientació laboral.
· Empresa i iniciativa emprenedora.

preses i gestionar aplicacions en aquests àmbits.

Podràs treballar de:

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

Tècnic/a en desenvolupament, implantació i adaptació
d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial
Tècnic/a en desenvolupament, implantació i adaptació
d’aplicacions informàtiques en l’àmbit de la informàtica mòbil
Gestor/a de relacions amb els clients/es, gestor/a de
compres, producció, magatzem, transport i distribució

