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Objectius del curs

Característiques del curs

Mòduls del programa

1. 

Certificat de professionalitat. Nivell 3
El CP és un itinerari format per unitats de competència, cada unitat 
pot estar dividida en mòduls formatius depenent de la seva durada. 

Programació web en l’entorn client: elaboració de 
documents web, desenvolupament i reutilització de 
components software, aplicacions tècniques d’ús

2. Programació web en l’entorn servidor: 
desenvolupament d’aplicacions web, 
accés a dades en aplicacions web

3. Implantació d’aplicacions web en l’entorn Internet, 
intranet i extranet

4. Inserció laboral, sensibilització mediambiental, 
igualtat de gènere i prevenció de riscos laborals

5. Pràctiques professionals no laborals en empresa

> Hores totals: 630

> Dates d’inici i final: Abril 2017 / Octubre 2018 aprox. 

> Horari: De Dilluns a Divendres de 09:30h a 14:30h aprox.
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Perfil d’entrada de l’alumnat

Programa de pràctiques

Inscripció

Les persones interessades haureu de fer la soli·licitud a través 
de la nostra pàgina web www.vaporllonch.cat

O bé informant-vos directament a:

Centre de Formació Cal Molins (Vapor Llonch)
C/ Calders 32. 08203 Sabadell
(93) 745 32 23
formaciovapor@ajsabadell.cat
www.vaporllonch.cat 

Formar persones com a programadors d’aplicacions informàtiques, 
tècnics web, programadors web i programadors multimedia.
Desenvolupar documents i components software que constitueixin 
aplicacions informàtiques en entorns distribuïts utilitzant 
tecnologies web.

> Procés d’anàlisi, disseny i desenvolupament de sistemes web. 

> Usabilitat i accessibilitat en entorns web empresarials: eines i ser-
veis d’avaluació, definició de proves de conformitat, organització 
de grups de treball per al manteniment de les normes d’usabilitat 
i accessibilitat i quadres de comandament.

> Documentació de sistemes web: normes de documentació de 
l’empresa, processos corporatius de conformitat, noves eines en 
l’elaboració de documentació.

> Interès per les TIC i per la creació de pàgines web.

> Dirigit a persones amb orientació professional en aquest sector 
i amb nivell acadèmic mínim de BUP/Batxillerat o equivalent, 
o prova d’accés.

> Coneixements avançats en Internet.

> Valorables: coneixements llenguatge HTML.


