FAQ’S CFGS DESENVOLUPAMENT
APLICACIONS WEB
´
● Quants alumnes hi ha per grup?
Un màxim de 30 alumnes.
● Es fa en horari de matí o de tarda?
Es fa en horari de matí (dins la franja de 8 a 14.30h) durant el primer curs.
El segon curs, en fer-se en modalitat DUAL, l’alumnat acudirà a l’empresa
de pràctiques en horari de matí (sent una activitat remunerada) i haurà
d’assistir a algunes classes per la tarda al centre educatiu.
● Quants mòduls es fan? Quan es fan?
Els mòduls de DAW queden distribuïts seguint la següent organització:
Primer curs:
●
●
●
●
●
●
●
●

Mòdul 1. Sistemes Informàtics
Mòdul 2. Bases de Dades
Mòdul 3. Programació
Mòdul 4. Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d'Informació
Mòdul 10. Formació i Orientació Laboral
Mòdul 11. Empresa i Iniciativa Emprenedora
Mòdul d’especialització en Big Data
Tutoria

Segon curs:
●

Mòdul 5. Entorns de Desenvolupament

●

Mòdul 6. Desenvolupament Web en Entorn Client

●

Mòdul 7. Desenvolupament Web en Entorn Servidor

●

Mòdul 8. Desplegament d'Aplicacions Web

●

Mòdul 9. Disseny d'Interfícies Web

●

Mòdul 12. Projecte de Desenvolupament d'Aplicacions Web

●

Formació en Centres de Treball (Modalitat Dual)

●

Tutoria

● Quins són els espais de l’escola destinats al Cicle?
L’escola disposa dels equipaments necessaris per a desenvolupar els
aprenentatges del cicle amb comoditat. L’alumnat de DAW compta amb una aula
específica per al grup (recentment reformada), en la qual tindrà tot l’equipament
informàtic requerit.
L’escola també posa a la seva disposició altres espais del centre, com la sala
d’actes, el gimnàs o les aules d’informàtica, per a que siguin utilitzades pel grup
sempre que calgui.
● Com són les classes?
En les classes de DAW es partirà d’un aprenentatge actiu en el qual l’alumne/a
aprendrà de primera mà la creació de productes digitals sota la guia del
professorat.
● Aprendré a programar?

Sí, aprendràs a programar. I tindràs un títol oficial que validarà aquest
aprenentatge.
● Necessito algun coneixement previ de tipus informàtic?
Amb un nivell d’usuari en eines informàtiques n’hi ha prou. No cal tenir
coneixements específics, ja que aquests són els que s’aprendran en els diferents
mòduls.
Ens adaptarem al ritme d’aprenentatge de cada alumne/a, de manera que si algú
sí que té coneixements avançats, pugui partir d’aquest punt per tal de seguir
avançant.
● He de disposar d’algun equipament informàtic concret per a poder
realitzar aquest cicle?
Al centre disposarem dels equipaments necessaris per a realitzar les classes. Sense
ser obligatori, sí que seria d’interés que tots els alumnes disposessin a casa d’un
dispositiu amb connexió.
● Quins són els criteris d’assistència?
Per a poder superar les diferents Unitats Formatives de cada un dels Mòduls en
convocatòria ordinària, és necessària una assistència mínima del 80%. Aquesta
assistència es pot flexibilitzar fins a un 50% en casos justificats (prèvia acceptació
de la Cap d’Estudis) per temes laborals, de salut o de cura de persones
dependents.
En cap cas l’alumne perd el dret a la convocatòria extraordinària (recuperació) per
criteris d’assistència.

● Hi ha l'opció de semipresencialitat?
Existeix l’opció de no assistir a les classes presencials fins a un 50% de les hores de
les Unitats Formatives que conformen els mòduls el cicle. Aquesta no assistència
ha de ser per causes que puguin ser documentalment justificades, per exemple a
nivell laboral, de salut o de cura de persones dependents. Per poder-se acollir al
dret de no assistència fins al 50% cal l’aprovació prèvia de cada cas per part de la
Cap d’Estudis del centre.
● Es fan activitats i/o sortides fora de l’escola?
Sí, en fem diverses, algunes duren tota la jornada i altres una franja horària més
limitada. Totes es seleccionen en funció de la seva qualitat i potencial
d’aprenentatge en relació als diferents mòduls impartits al cicle.
Complementàriament, també convidem a especialistes i a empreses a que vinguin
a l’escola per a compartir el seu coneixement i inspirar-nos.
● Es fan exàmens, recuperacions durant el curs, i/o juny?
Tots els mòduls tenen activitats per a avaluar l’aprenentatge, alguns d’aquests són
exàmens i altres creacions de productes o treballs.
Tot l’alumnat té dret a una avaluació ordinària (al llarg del curs) i una altra
extraordinària (de recuperació). L’avaluació extraordinària es realitzarà al juny.
● Com funcionen les pràctiques de DUAL? Amb quines empreses es
col·labora?
El primer curs de DAW es cursa a l’escola, en horari de matí, dins la franja de 8 a
14.30h. El segon curs es fa en modalitat DUAL. Això implica que l’alumnat acudirà
a l’empresa de pràctiques en horari de matí (sent una activitat remunerada) i
haurà d’assistir a algunes classes per la tarda en el centre educatiu.

Les empreses amb les quals es col·labora pertanyen al sector tecnològic i són
seleccionades en funció de la seva qualitat i potencial per acollir l’alumnat i oferirli un escenari en el qual es fomenti positivament el seu aprenentatge.
● Tenim departament psicopedagògic?
A l’escola comptem amb un coach professional a disposició de l’alumnat. Aquest
fa un acompanyament dels alumnes amb l’objectiu que aconsegueixin complir els
seus objectius i desenvolupar les seves habilitats i competències.
● Com es gestiona l’alumnat que no entèn el català?
La llengua vehicular de l’escola és el català, però una de les característiques del
nostre alumnat és la diversitat de llengües d’origen.
Per atendre aquestes situacions, especialment aquells alumnes nouvinguts,
l’escola intenta acompanyar i vetllar per l’adaptació d’aquests alumnes. En aquest
sentit, el paper de la comissió del Projecte lingüístic assessora i guia els alumnes
amb dificultats lingüístiques (oferint recursos vinculats al Consorci per la
Normalització Lingüística, parelles lingüístiques, voluntaris per la llengua, etc.)

● Quines sortides professionals té el Cicle? Quines opcions reals hi ha de
trobar feina?
El Cicle Superior de DAW permet accedir al món laboral com a:
●
●
●
●

Programador web
Programador multimèdia
Desenvolupador d'aplicacions en entorns web
També et donarem eines i estratègies per, si tens una idea, transformar-la
en la teva pròpia empresa o negoci mitjançant l’emprenedoria

Les opcions de trobar feina són molt elevades; DAW és una de les branques
d’especialització amb més demandes d’especialistes en el mercat actual.
● Teniu Borsa de Treball?
El Departament Escola-Empresa, a part de la FCT, també gestiona la Borsa de
Treball. Aquesta actua com a pont entre les empreses demandats de personal i
els nostres alumnes ja titulats.

● Què puc estudiar al finalitzar el Cicle? A quins graus universitaris puc
accedir?
Un cop acabat el cicle podràs accedir-ne a un altre, així com també a qualsevol
grau universitari de manera directa.
● Em convaliden crèdits al grau universitari?
Sí, pots fer la sol·licitud de convalidació un cop accedeixis a la universitat i una part
dels crèdits del grau que vulguis cursar et serà convalidada.
● Quins sistemes de beques oferim?
Els nostres alumnes poden sol·licitar la beca del Ministeri per a nivells no
universitaris, que es convoquen cada curs. En començar el curs es facilita tota la
informació als alumnes.
També oferim beques Erasmus, tenint la possibilitat de realitzar la formació en
centres de treball o part de la mateixa en una empresa a l’estranger.
● Quins criteris se segueixen per l’admissió?

Els criteris d’admissió venen marcats per la normativa oficial de la Generalitat de
Catalunya i segueixen dos criteris: expedient acadèmic previ i número de
desempat. Per a més informació es pot consultar la normativa publicada pel
Departament d’Educació a tal efecte en el següent enllaç:
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/

