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DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA   
Grau Superior  (RD 450/2010) 

   

TITULACIÓ 

Títol de Tècnic/a Superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma. 

ACCÉS 

L’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional es pot dur a terme per 
diferents vies: 

● Accés amb títol de batxiller. 
● Accés amb títol de tècnic. 
● Accés mitjançant la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, la 

superació del curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau superior 
o la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 

COMPETÈNCIA GENERAL 

Desenvolupar, implantar, documentar i fer el manteniment d’aplicacions informàtiques                 
multiplataforma, emprant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint                 
l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigits en els                                 
estàndards establerts . Ensenyament Bilingüe. 

DURADA 

La durada del Cicle és de 2000 hores, distribuïdes en dos cursos acadèmics. Durant el darrer 
trimestre del segon curs es realitza la Formació en Centres de Treball. 

 
CONTINGUTS DELS MÒDULS 

 

Primer Curs  
(Comú als cicles de desenvolupament d'aplicacions web i Desenvolupament d'aplicacions 

multiplataforma) 

● Sistemes informàtics. (170 h.) 

Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic. Gestió de la informació i de recursos 
en una xarxa. Implantació de programari específic. 

● Bases de dades. (170 h +30h Mòdul en anglès.) 

Introducció a les bases de dades. Llenguatges SQL: DML i DDL. Llenguatges SQL: DCL i extensió 
procedimental. Bases de dades objectes-relacionals 
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● Programació. (230 h.) 

Programació estructurada. Disseny modular. Fonaments de gestió de fitxers. Programació 
orientada a objectes(POO): Fonaments. POO. Llibreries de classes fonamentals. POO. 
Introducció a la persistència en BD. 

● Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació. (120h) 

Utilitzarem llenguatges de marca en entorns Web, publicarem, emmagatzemarem i 
recuperarem informació mitjançant tecnologies Web. 

Entorns de desenvolupament. (90 h.) 

Desenvolupament de programari. Optimització de programari. Introducció al disseny orientat a 
objectes. 

● Formació i Orientació Laboral. (90 h.) 

Normativa laboral i seguretat social, tipus de contractes, principis d’economia i mercat de treball. 
Prevenció de riscos laborals. 

Segon curs 

● Desenvolupament d’interfícies (125 h.)  

Genera interfícies gràfiques d’usuari mitjançant editors visuals. Genera interfícies gràfiques 
d’usuari basades en XML. Crea components visuals valorant i emprant eines específiques. 
Documenta aplicacions. Prepara aplicacions per la seva distribució. Avalua el 
funcionament d’aplicacions.  

● Programació multimèdia i dispositius mòbils (85 h.)  

Aplica tecnologies de desenvolupament per a dispositius mòbils avaluant les seves 
característiques i capacitats. Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils analitzant 
i fent servir les tecnologies i llibreries específiques. Desenvolupa jocs 2D i 3D senzills fent 
servir motors de jocs. 

● Programació de serveis i processos (70 h.)  

Desenvolupa aplicacions compostes per diversos processos reconeixent i aplicant principis de 
programació paral·lela. Desenvolupa aplicacions compostes per diversos fils d’execució 
analitzant i aplicant llibreries específiques del llenguatge de programació. Programa 
mecanismes de comunicació en xarxa emprant sòcols i analitzant l’escenari d’execució. 
Protegeix les aplicacions i les dades definint i aplicant criteris de seguretat en l’accés, 
emmagatzematge i transmissió de la informació. 

● Sistemes de gestió empresarial (95 h.)  

Identifica sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients 
(ERP-CRM). Implanta sistemes ERP-CRM. Realitza operacions de gestió i consulta de la 
informació seguint les especificacions de disseny i utilitzant les eines proporcionades pels 
sistemes ERPCRM. Adapta sistemes ERP-CRM. 

● Accés a dades (125 h.)  

Desenvolupa aplicacions que gestionen informació emmagatzemada en fitxers. Desenvolupa 
aplicacions que gestionen informació emmagatzemada en bases de dades relacionals 
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Desenvolupa aplicacions que gestionen la informació emmagatzemada en bases de 
dades natives XML. Programa components d’accés a dades. 

● Empresa i iniciativa emprenedora (60 h.)  

Desenvolupar les capacitats per crear una petita empresa, realitzant tasques de gestió 
administrativa i financera. 

● Formació en Centres de treball i projecte del cicle (400 h.)  

Pràctiques formatives en empreses durant el tercer trimestre. Dissenyarem projectes planificant 
la seva posada a punt i execució, documentant totes les fases del projecte. 

● Projecte en desenvolupament d’aplicacions web (40 h.) 
● Hores reservades al mòdul d'anglès (40h.) 

SORTIDES PROFESSIONALS 

● Analista programador o programadora 
● Programador o programadora 
● Gestor o gestora de projectes 

CONTINUACIÓ ESTUDIS 

● Cicles formatius de grau superior, en les condicions d’admissió establertes. 
● Accés directe als ensenyaments que condueixen a títols universitaris de grau, en les 

condicions d’admissió establertes. 
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