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INFORMATIKA ETA
KOMUNIKAZIOAK
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LANBIDE-ARLOAK INFORMATIKA
ETA KOMUNIKAZIOAK – IFC
GOI-MAILA WEB APLIKAZIOEN GARAPENEKO
GOI MAILAKO TEKNIKARIA
Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?
Plataforma anitzeko aplikazioak
garatzea, ezartzea, dokumentatzea eta
mantentzea, berariazko teknologiak eta
garapen-inguruneak erabiliz, datuak modu
seguruan atzitzen direla bermatuz, eta
ezarritako estandarretan eskatzen diren
"usagarritasunaren" eta kalitatearen
irizpideak betez.
Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko
oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak
hartzen dituzte barnean.

Zer-nolako lan-irtenbideak
izango ditut?
— Informatika-sistemak konfiguratzea eta ustiatzea, eta,
horretarako, sistemaren konfigurazio logikoa doitzea,
ezarritako irizpideen eta erabilera-beharren arabera.
— Datu-baseak kudeatzea, eta, horretarako, horien
diseinu logikoa interpretatzea eta datuen osotasuna,
konsistentzia, segurtasuna eta eskuragarritasuna
egiaztatzea.
— Datu-baseetarako sarbidea duten plataforma anitzeko
aplikazioak garatzea, zehaztapenetara egokitzen
diren lengoaiak, tresnak eta liburutegiak erabilita.
— Usagarritasun egokia duten erabiltzaile-interfaze
grafiko elkarreragileak garatzea, eta, horretarako,
ikus-osagai estandarrak erabiltzea edo berariazko
ikus-osagaiak inplementatzea.

— Prozesu anitzeko eta hari anitzeko aplikazioak
garatzea, berariazko programazioko teknikak eta
liburutegiak erabilita.
— ERP-CRM sistemen ezarpenean parte
hartzea, horren moduluetako bakoitzaren
erabilgarritasuna ebaluatuta.
— ERP-CRM sistemetan biltegiratutako informazioa
kudeatzea eta haren osotasuna bermatzea.
— ERP-CRM sistema baterako osagai
pertsonalizatuak garatzea, eskakizunei
erreparatuta.

Prestakuntza-plana:
Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbidemoduluak:
— Informatika-sistemak. (165 o.)
— Datu-baseak. (198 o.)
— Programazioa. (264 o.)
— Markatzeko lengoaiak eta informazioa
kudeatzeko sistemak. (132 o.)
— Garapen-inguruneak. (99 o.)
— Datu-atzipena. (120 o.)
— Interfazeen garapena. (140 o.)
— Multimedia-programazioa eta gailu mugikorrak.
(100 o.)
— Zerbitzu eta prozesuen programazioa. (80 o.)
— Enpresa-kudeaketako sistemak. (100 o.)
— Plataforma anitzeko aplikazioak garatzeko
proiektua. (50 o.)
— Ingeles teknikoa. (33 o.)
— Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
— Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
— Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

Apúntate a una formación sobresaliente Prestakuntza bikain batera apuntatu zaitez
Lehendakari Agirre, 29 1º 48014 Deusto Bizkaia
Junto a la boca de Metro
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