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FORMAMOS
O TEU FUTURO
nal

sio
rofe
P
ción sica
a
m
Bá
For

- Electricidade e Electrónica
- Servizos Administrativos
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- Instalacións Eléctricas
e Automáticas
- Xestión Administrativa
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- Administración e Finanzas
- Desenvolvemento de
Aplicacións Multiplataforma
- Administración de
Sistemas Informáticos en Rede
- Desenvolvemento de apl. Web
- Comercio Internacional

... máis de 45 anos formando profesionais!

Daniel
Castelao

Centro de Formación
Profesional

DESENVOLVEMENTO
DE APLICACIÓNS
MULTIPLATAFORMA

INFORMACIÓN E
MATRÍCULA

Niveles formativos impartidos

Avda. García Barbón, 48/50 int.

Formación Profesional
Básica

36201 VIGO
Telfs: 986 44 21 21

www.danielcastelao.org

Ciclos Formativos
de Grao Medio
Ciclos Formativos
de Grao Superior

e-mail:secretaria@danielcastelao.org

Centro formativo
certificado na norma
UNE-EN ISO 9001-2015

Centro formativo
dispoñendo da carta
Erasmus +

Centro de formación profesional
homologado e concertado

CONDICIÓNS
DE ACCESO

PERFIL PROFESIONAL
COMPETENCIA XERAL
A competencia xera deste título consiste en desenvolver, implantar, documentar e manter aplicacións
multiplataforma, utilizando tecnoloxías e contornos de
desenvolvemento específicos, garantindo o acceso aos
datos de xeito seguro e cumprindo os criterios de usabilidade e calidade esixidos nos estándares establecidos

As persoas con este perfil profesional exercen
a súa actividade en entidades públicas ou privadas de
calquera tamaño, tanto por conta allea como por conta
propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicacións informáticas multiplataforma

MÓDULOS

Terá acceso directo o alumnado que posúa algún dos requisitos seguintes:

• Título universitario.
• Título de técnico superior ou de técnico especialista.
• Título de bacharelato LOXSE, de bacharelato

CONTORNO FUNCIONAL

PLAN DE ESTUDOS

LOE ou de bacharelato LOMCE.

• Certificado de superación de todas as materias

do bacharelato LOMCE.

• COU/PREU/bacharelato sen modalidade ou outros equivalentes.

2000 horas
1º, 2º e 3º trimestre (1º ano)

Linguaxe de marcas e sistemas de xestión de
información
Sistemas informáticos
Bases de datos
Programación
Contornos de desenvolvemento
Formación e orientación laboral
1º e 2º trimestre (2º ano)

Acceso a datos

en diversos ámbitos: xestión empresarial e de negocio,

• BUP.

Desenvolvemento de interfaces

relacións con clientes, educación, lecer, dispositivos mó-

• Título de técnico.

Programación multimedia e de dispositivos móbiles

biles e entretemento; aplicacións desenvolvidas e implantadas en contornos de alcance intranet, extranet e
Internet; e implantación e adaptación de sistemas de
planificación de recursos empresariais e de xestión de
relacións con clientes.

OCUPACIÓN E POSTOS DE TRABALLO
MÁIS RELEVANTES
- Desenvolvedor/ora de aplicacións informáticas de xestión empresarial e de negocio.
- Desenvolvedor/ora de aplicacións de propósito xeral.
- Desenvolvedor/ora de aplicacións no ámbito do entretemento e a informática móbil.

Programación de servizos e procesos

BTÉN:
TÍTULO QUE SE O

Sistemas de xestión empresarial
Empresa e iniciativa emprededora
Proxecto integrado

TÉCN

ICO S
UPER
IOR E
DESE
N
NVOL
VEME
NTO D
E
APLIC
ACIÓ
NS
MULT
IPLAT
AFOR
MA

3º trimestre (2º ano)

Formación en centro de traballo

