
Accés al cicle formatiu

● Accés directe amb el títol de batxillerat o

equivalent.

● Accés directe amb el títol de grau mitjà.

● Mitjançant prova d’accés

Informa’t al nostre centre i a

http://formacioprofessional.caib.es

Qualificacions professionals

Completa:

● IFC154_3: Desenvolupament d’aplicacions

amb tecnologies web.

Incompletes:

● IFC155_3: Programació en llenguatges

estructurats d’aplicacions de gestió.

● IFC080_3: Programació en llenguatges

orientats a objectes i bases de dades

relacionals.

Mòduls del cicle formatiu

DESENVOLUPAMENT

D’APLICACIONS WEB

Primer curs

▪ Sistemes Informàtics (5 h/setmana)

▪ Programació (7 h/setmana)

▪ Entorns de desenvolupament (3 h/setmana)

▪ Llenguatge de marques (4 h/setmana)

▪ Bases de dades (8 h/setmana)

▪ Formació i orientació laboral (3 h/setmana)

Segon Curs

▪ Desenvolupament web entorn client (6 h/s)

▪ Desenvolupament web entorn servidor

(8 h/setmana)

▪ Desplegament d’aplicacions web (5 h/set)

▪ Disseny d’interfícies web (8 h/setmana)

▪ Empresa i iniciativa emprenedora (3 h/s)

▪ Formació en centres de treball (400 h)

▪ Projecte empresarial (40 h)

Cursos d’especialització

● CE Intel·ligència artificial i Big Data.

● CE Ciberseguretat en entorns de les

tecnologies de la informació.

● CE Desenvolupament de videojocs i realitat

virtual.

Accés directe a la universitat

● Aquest títol permet l’accés directe als

ensenyaments universitaris de grau (sense

Selectivitat).

● Es reconeixen 120 crèdits ECTS.

● Grau en Informàtica.

● Grau en Telecomunicacions.

● Grau en Física.

● Grau en Matemàtiques.



Metodologia

● Atenció personalitzada (grups reduïts).

● Activitats pràctiques en el taller.

● Ús de les noves tecnologies.

● Pràctiques reals en empreses del sector.

● Participació en seminaris i tallers impartits

per professionals externs.

● Visites a fires i empreses.

Sortides professionals

● Programador web.

● Programador multimedia.

● Desenvolupador d’aplicacions

en entorns web.

Horari lectiu

▪ De dilluns a divendres de 15.30 h a

21.30h
Flexibilitat de franges horàries per si vols fer

un curs en dos anys.

Horari secretaria

▪ De dilluns a divendres de 8.30 h a 14h
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