
GUIA INFORMATIVA PER ALS ALUMNES
DAM semipresencial

Cicle Formatiu de Grau Superior en
Desenvolupament d'Aplicacions Multi plataforma (DAM)

(modalitat semipresencial)

Quina titulació s'obté ?
'Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multi plataforma’

Què sabràs fer quan finalitzes els estudis ?
a) Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema

segons les necessitats d'ús i els criteris establerts.
b) Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i

aplicacions, complint el pla de seguretat.
c) Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant integritat,

consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.
d) Gestionar entorns de desenrotllament adaptant la seua configuració en cada cas per a

permetre el desenrotllament i desplegament d'aplicacions.
e) Desenrotllar aplicacions multi plataforma amb accés a bases de dades utilitzant

llenguatges, llibreries i ferramentes adequats a les especificacions.
f) Desenrotllar aplicacions implementant un sistema complet de formularis i informes que

permeten gestionar de forma integral la informació emmagatzemada.
g) Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multi plataforma,

emprant ferramentes específiques i complint els requeriments establerts.
h) Desenrotllar interfícies gràfics d'usuari interactius i amb la usabilitat adequada, emprant

components visuals estàndards o implementant components visuals específics.
i) Participar en el desenrotllament de jocs i aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i

l'educació emprant tècniques, motors i entorns de desenrotllament específics.
j) Desenrotllar aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius mòbils emprant tècniques i

entorns de desenrotllament específics.
k) Crear ajudes generals i sensibles al context, emprant ferramentes específiques i

integrant-les en les seues corresponents aplicacions.
l) Crear tutorials, manuals d'usuari, d'instal·lació, de configuració i d'administració, emprant

ferramentes específiques.
m) Empaquetar aplicacions per a la seua distribució preparant paquets interlocutòria

instal·lables amb assistents incorporats.
n) Desenrotllar aplicacions multi procés i multi fil emprant llibreries i tècniques de

programació específiques.
o) Desenrotllar aplicacions capaces d'oferir servicis en xarxa emprant mecanismes de

comunicació.
p) Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM avaluant la utilitat de cadascun dels

seus mòduls.
q) Gestionar la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM garantint la seua

integritat.
r) Desenrotllar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM atenent als

requeriments.
s) Realitzar plans de proves verificant el funcionament dels components programari

desenrotllats, segons les especificacions.

DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA DEL IES JAUME II EL JUST informatica@ieseljust.com



GUIA INFORMATIVA PER ALS ALUMNES
DAM semipresencial

t) Desplegar i distribuir aplicacions en distints àmbits d'implantació verificant el seu
comportament i realitzant les modificacions necessàries.

u) Establir vies eficaces de relació professional i comunicació amb els seus superiors,
companys i subordinats, respectant l'autonomia i competències de les distintes persones.

v) Liderar situacions col·lectives que es puguen produir, mediant en conflictes personals i
laborals, contribuint a l'establiment d'un ambient de treball agradable, actuant en tot
moment de forma respectuosa i tolerant.

w) Gestionar la seua carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació,
autoocupació i d'aprenentatge.

x) Mantindre l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit del seu treball per a adaptar-se als
canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.

y) Crear i gestionar una xicoteta empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de
planificació de la producció i de comercialització.

z) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i
responsable.

Què podràs fer quan finalitzes els estudis ?

Pots treballar en empreses o entitats públiques o privades tant per compte d'altre com propi,
exercint el teu treball en l'àrea de desenrotllament d'aplicacions informàtiques relacionades
amb entorns Web. Per exemple, pots treballar de:

● Desenrotllant aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
● Desenrotllant aplicacions de propòsit general.
● Desenrotllant aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil.

Pots continuar estudiant:

● 2n curs del Cicle 'Desenrotllament d'Aplicacions Web' (DAW) convalidant tots
els mòduls de 1r curs (doble titulació amb 3 cursos de formació).

● Altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat de
convalidar mòduls professionals d'acord amb la normativa vigent.

● Cursos d'especialització professional:
◦ Ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació

(disponible al centre).
◦ Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions

d'acord amb la normativa vigent.

Com s'estructuren els estudis ?
El cicle té una duració de 2000 hores, repartides en mòduls que es distribueixen en 2 cursos
acadèmics.

Què és un mòdul?
Els cicles Formatius s'organitzen internament per mitjà de mòduls professionals (terme
equivalent al que generalment s'entén per assignatura) . Tots els cicles formatius tenen dos
Mòduls anomenats transversals i que es donen en tots els cicles formatius, són el mòdul de
FOL (Formació i Orientació Laboral), i el mòdul de la FCT, (Formació en Centres de Treball,
la qual cosa denominem pràctiques. La distribució de mòduls per curs és la següent:
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CONTINGUTS. Mòduls professionals Primer Curs HORES

1. Sistemes informàtics. 160
2. Bases de dades. 160
3. Programació. 256
4. Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació. 96
5. Entorns de desenvolupament. 96
6. Anglès. 96
7. Formació i Orientació Laboral. 96

CONTINGUTS. Mòduls professionals Segon Curs HORES

1. Accés a dades. 120
2. Desenvolupament d’interfícies. 120
3. Programació multimèdia i dispositius mòbils. 100
4. Sistemes de gestió empresarial 80
5. Programació de serveis i procés. 60
6. Empresa e iniciativa emprenedora. 60
7. Anglès. 40
8. Formació en Centres de Treball. 400
9. Projecte de desenvolupament d’aplicacions web. 40

Què és la FCT ?
La FCT o Formació en Centre de Treball és un mòdul més que es cursa en empreses
relacionades amb els estudis realitzats. Tenen lloc al finalitzar la formació en el centre
educatiu, completant-la i realitzant tasques pròpies de la professió. La seua duració és de
400 hores i es realitzarà normalment en el tercer trimestre del segon curs.

Què és el Projecte de desenvolupament d’aplicacions
multiplataforma ?

El mòdul professional de Projecte de Desenrotllament d’Aplicacions Multiplataforma
consistirà en la realització individual d’un projecte de caràcter integrador i complementari de
la resta dels mòduls que componen el cicle formatiu, que es presentarà i es defendrà davant
d’un tribunal format pel professorat del cicle formatiu. Es desenvoluoparà, amb caràcter
general, durant l’últim trimestre del segon curs, i podrà coincidir amb la realització del mòdul
professional de Formació en Centres de Treball.
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 CALENDARI D'EXÀMENS
 

 1DAM - semipresencial

 
 

DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA DEL IES JAUME II EL JUST informatica@ieseljust.com



GUIA INFORMATIVA PER ALS ALUMNES
DAM semipresencial

 
 CALENDARI D'EXÀMENS
 

 2DAM - semipresencial

 
 
 

 

DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA DEL IES JAUME II EL JUST informatica@ieseljust.com



GUIA INFORMATIVA PER ALS ALUMNES
DAM semipresencial

 
 HORARI 1DAM- sp

Més informació:

ORDE de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització de les ensenyan-ces
dels Cicles Formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la
Comunitat Valenciana.

https://www.dogv.gva.es/datos/2010/09/03/pdf/2010_9539.pdf
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Més informació:

ORDE de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització de les ensenyan-ces
dels Cicles Formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la
Comunitat Valenciana.

https://www.dogv.gva.es/datos/2010/09/03/pdf/2010_9539.pdf
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