
Normes de la sessió virtual:

Micro apagat

Formular les preguntes per escrit al xat



Cicle Formatiu de Grau Superior

Tècnic/a superior en
Desenvolupament d’aplicacions web

2000 hores



Per qualsevol consulta:

secretariablanxart@gmail.com



Informació de la Secretaria:

Les famílies trobaran tota la Informació
actualitzada al nostre web:

https://www.insdanielblanxart.cat/secretaria/preinscripcio-i-matricula 



Informació de la Secretaria:

- Dates de Preinscripció:
CFGM: de l'11 al 17 de maig de 2021.
CFGS: del 25 al 31 de maig de 2021.

- Les Preinscripcions només es realitzaran de manera 
telemàtica. No es poden fer presencials.



Informació de la Secretaria:

-L'alumnat del Blanxart que aquest any ha cursat un CFGM i vol
accedir a un CFGS ha de realitzar la Preinscripció al CFGS.

-NO ES REALITZA CAP CONFRIMACIÓ AUTOMÀTICA PER SER 
ALUMNAT DEL CENTRE.



Informació de la Secretaria:

- L’alumnat pot realitzar una única sol·licitud per a cada pla
d’estudis, per exemple pot presentar una Preinscripció per a 
Batxillerat i una altra per a Cicles, però en cap cas dues sol·licituds
pels mateixos estudis. Si es presenta més d’una s’anul·laran
d’ofici. 



Dades d'interès

� Nom del cicle: 

− Grau Superior de Desenvolupament d’aplicacions web

� Família: 

− Informàtica i Comunicacions

� Títol que obtindràs: 

− Tècnic/a superior en Desenvolupament d’aplicacions web



Dades d'interès

� Accés: 

− Batxillerat

− Tècnic especialista, tècnic superior o equivalent

− Tècnic de formació professional (Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà)



Pla d'estudis

� El cicle té una durada de 2000 hores, repartides en 13 
mòduls independents, repartits en 2 cursos acadèmics

� Per poder obtenir el títol és necessari haver superat tots 
els mòduls del cicle

� Cada mòdul està format per unitats formatives, 
independents entre elles i que cal superar-les totes per 
poder aprovar el mòdul



Distribució dels mòduls

· 1r curs:
Mòdul 01: Sistemes informàtics (132 h)
Mòdul 02: Bases de dades (165 h)
Mòdul 03: Programació (231 h)
Mòdul 04: Llenguatges de marques (99 h)
Mòdul 05: Entorns de desenvolupament (66 h)
Mòdul 09: Disseny d’interfícies web (99 h)

· 2n curs:

Mòdul 06: Desenvolupament web en entorn client (165 h)
Mòdul 07: Desenvolupament web en entorn servidor (165 h)
Mòdul 08: Desplegament d’aplicacions web (66 h)
Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora (66 h)
Mòdul 12: Projecte de desenvolupament d’aplicacions web (297 h)
Mòdul 13: Formació en centres de treball (383 h)

Mòdul 10: Formació i orientació laboral (66 h)



CICLE FORMATIU DUAL

https://agora.xtec.cat/fpdual/

Pràctiques a segon amb DUAL:

977 hores en centre de treball
amb contracte

Pràctiques a segon no DUAL:

383 hores de FCT



Què puc fer quan acabi?

· Cicle Formatiu de Grau 
Superior (PACFGS)

· Estudis universitaris 
oficials de grau de forma 
directa (sense prova 
d’accés)



De què pots treballar?

• Programador d’aplicacions web i multimèdia

• Tècnic en analítica, optimització i posicionament web

• Programador web – part client (Front-End Developer)

• Programador web – part servidor (Back-Office Developer)

• Programador web – Full-Stack Developer.

• Maquetador web



Ja hem acabat.

� Mes informació a:

www.insdanielblanxart.cat

MOLTES GRÀCIES!

• Per qualsevol consulta:

secretariablanxart@gmail.com


