
A FP DUAL,
A TÚA OPORTUNIDADE

Ciclo Superior de Desenvolvemento
de Aplicacións Web Dual

Rúa San Clemente, s/n
15705 San�ago de Compostela
Teléfonos: 
881 867 501 - 881 867 502
Email:
ies.sanclemente@edu.xunta.gal

www.iessanclemente.net

Inscripción: 
dende o 25 de Xuño
ata as 13,00h do 2 de Xullo de 2021

Información proceso admisión:
www.iessanclemente.net/dual
www.edu.xunta.es/fp

Máis información:
ies.sanclemente@edu.xunta.gal

Teléfonos: 881 867 501 – 881 867 502

CICLO SUPERIOR
de Desenvolvemento
de Aplicacións Web Dual



Formación en centros de traballo - 107 horas

Familia Profesional: 
Informá�ca
Título que se obtén:
Técnico Superior en Desenvolvemento de 
Aplicacións Web
Requisitos académicos:
Ademáis dos requisitos académicos xerais de 
acceso aos ciclos superiores, o alumnado deberá 
superar os específicos da FP Dual.
Inscripción: 
dende o 25 de xuño ata
as 13,00h do 2 de xullo de 2021
Organización do ciclo:
Formación compar�da entre o IES San Clemente e 
a mul�nacional So�wareONE
Os candidatos e candidatas seleccionados 
percibirán da empresa, durante a estadía completa 
na mesma, unha bolsa por un importe mensual de 
700 €. O resto do tempo, percibirán unha con�a 
proporcional ao tempo adicado á ac�vidade 
profesionalizadora na empresa.
Desenvólvese durante os cursos 2021/2022 e 
2022/2023
Saídas profesionais:
As persoas con este perfil profesional exercen a súa 
ac�vidade en empresas ou en�dades públicas ou 
privadas, por conta allea ou por conta propia, e 
desempeñan o seu traballo na área de 
desenvolvemento de aplicacións informá�cas 
relacionadas con contornos web (intranet, extranet 
e internet).
As ocupacións e os postos de traballo máis 
salientables son os seguintes:
- Programador/ora web.
- Programador/ora mul�media.
- Desenvolvedor/ora de aplicacións en contornos web.

curso 2021-2022

set. out. nov. dec. xan. feb. mar. abr. maio xuño xullo ago. set.

Formación no centro educa�vo
Ac�vidade
profesionalizadora/
formación na empresa

Primeiro ano

Desposis de superados os módulos anteriores
Módulos:

Proxecto de desenvolvemento
de aplicacións web - 186 horas

Bases de datos - 187 horas
Contornos de desenvolvemento - 107 horas
Linguaxes de marcas e sistemas de
xes�ón deinformación - 133 horas

Programación - 240 horas
Desenvolvemento web en contorno cliente - 157 horas
Desenvolvemento web 
en contorno servidor - 175 horas

Módulos:

curso 2022-2023

set. out. nov. dec. xan. feb. mar. abr. maio xuño xullo ago. set.

Formación no centro educa�vo Ac�vidade profesionalizadora/
formación na empresa

Ac�vidade profesionalizadora/ formación na empresa

Segundo ano

Sistemas informá�cos - 186 horas
Formación e orientación laboral - 107 horas
Despregamento de apliacións web - 88 horas

Deseño de interfaces web - 240 horas
Empresa e inicia�va emprendedora - 157 horas

Módulos:

Máis información:
Email: ies.sanclemente@edu.xunta.gal
Teléfonos: 881 867 501 – 881 867 502


