
COMPETÈNCIES 
TÈCNIQUES

Llenguatges de programació

Internet de les Coses (IoT)

Disseny d’interfícies

Gestió de bases de dades

SORTIDES
PROFESSIONALS

Tècnic/a en manteniment de sistemes 
informàtics

Tècnic/a en desenvolupament 
d'aplicacions informàtiques

COMPETÈNCIES PERSONALS

Capacitat analítica

Treball en equip

Orientació al clientResolució de problemes 

Adaptabilitat i flexibilitat

Desenvolupador/a d’aplicacions

Disposició a l’aprenentatge

Between

Devel8 

Innovamat 

Lleida.net

NEXUS/Spain

> 

> 

> 

> 

> 

Sabies que...?

#somFP
#FPindustrial

CLASSIFICACIÓ:

El 45,3% de les persones graduades en 
ensenyaments professionals treballa 
abans de nou mesos des de la seva 
graduació i fins al 56,7% en la modalitat 
dual. 

Després de cursar graus superiors d’FP 
de la família Informàtica i comunica-
cions, el 58% troba feina i en el 85% dels 
casos és una feina relacionada amb la 
formació cursada.

Font: Inserció laboral dels ensenyaments 
professionals 2021 (Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya).

EMPRESES ON PODEM 
TROBAR AQUEST OFICI

Manetes: en anglès en diríem “fixer” i és la persona que té destresa manual per fer o 
arreglar coses.

Somniador/a: facilitat per generar noves idees, obrir la ment a noves perspectives
i solucions, imaginar, representar i combinar imatges.

Plannificador/a: capacitat de prioritzar i organitzar amb anticipació què fer, com i
quan i qui fer-ho. Posar ordre seguint un pla determinat.

Sociable: de relació fàcil i amable en les relacions socials, gaudeix interaccionant amb 
altres persones.  Capacitat per a la comunicació efectiva i empàtica.

(        Competències digitals)

Programador/a

(       Competències 
           digitals)

Ciberseguretat

Anglès

NexTReT> 

T’has parat mai a pensar què hi ha al darrere de totes les aplicacions, jocs 
i programes informàtics que utilitzem en el nostre dia a dia? La resposta és 
clara: un desenvolupador/a de software.

El desenvolupador/a de software s’encarrega tant de la concepció i el 
disseny de recursos com de la seva implementació i posada en marxa. 
També valida i verifica que els programes i aplicacions de programari 
responen correctament, identificant possibles problemes i proposant 
solucions.

Et consideres una persona creativa? No t’espanta el codi i t’entens fàcil-
ment amb les màquines? Aquesta professió pot convertir-se en el teu 
futur!

JO VULL SER

DESENVOLUPADOR/A

#

 DE 

SOFTWARE

DCStudio / Freepik



Cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM)

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

SI  TENS BATXILLERAT O UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Cicles formatius de Grau Superior (CFGS)

>

>

SI  VOLS CONTINUAR ESTUDIANT

Graus Universitaris 

Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web>

Més informació a:

Si vols trobar els estudis que encaixen més amb tu
a Catalunya

>

Per saber-ne més sobre la Formació Professional Dual>

Si vols descobrir tots els cursos que pots fer
a Espanya

>

#CHALLENGEFUTUR

QUÈ FA UN/A DESENVOLUPADOR/A 
DE SOFTWARE?

Coneix com va desenvolupar la feina la Maria 
Vallespí durant un dia a l’empresa Nexus.

Captura del vídeo

Més videos a:

Màsters

Tècniques d'Aplicacions de Software>

ESTUDIS RELACIONATS

Consulta altres
fitxes ocupacionals a:

Curs d’especialització: Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual>

Campus 42 (Fundación Telefónica)>

queestudiar.gencat.cat

educaweb.cat

agora.xtec.cat/fpdual

SI TENS ESO

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma>

Enginyeria Informàtica>

IT Academy (Barcelona Activa)>

Curs d’especialització: Intel·ligència Artificial i Big Data>

#ChallengeFutur >

https://bit.ly/3UF4A6q

Programació Web d'Alt Rendiment>

ITINERARIS FORMATIUS

Cicles Formatius 
de Grau Mitjà
(des de 4t ESO)

Els CFGM són estudis de dos 
anys de durada en què està 
previst la realització de 
pràctiques a l'empresa durant 
el segon any d'estudis  i fins i 
tot la contractació o beca salari 
si els estudis es fan en 
modalitat dual. 

Els CFGS són estudis 
superiors de dos anys de 
durada en què està previst la 
realització de pràctiques a 
l'empresa durant el segon 
any d'estudis i fins i tot la 
contractació o beca salari si 
els estudis es fan en 
modalitat dual. 

Cicles Formatius 
de Grau Superior
(des de batxillerat 
i Grau Mitjà)

Els Graus Universitaris són 
estudis superiors normalment 
de quatre anys en què està 
previst fer pràctiques en 
empreses.

Graus Universitaris
(des de batxillerat i Grau Superior)

QUÈ ÉS CADA ESTUDI?


