
Goi-mailako teknikaria
Plataforma anitzeko

aplikazioen garapena
ZER EGITEKO GAI IZANGO ZARA?

Titulu ofiziala Praktikak
enpresetan

Presentziala Orientabide
integrala

Proiektu-metodologia

√ Proiektuen arabera lan egiteko, elkarlanean eta 
taldeetan integratuta.

√ Proiektuak kudeatzeko sormena, berrikuntza eta 
azken teknologiak erabiltzeko.

√ Produktua metodologia-arinei jarraikiz eta 
bertsioen kontrola erabilita garatzeko.

√ Aplikazio mugikor hibridoak eta natiboak 
diseinatzeko eta garatzeko.

√ Web-aplikazioak hedatzeko eta aplikazio 
mugikorrak argitaratzeko. 

√ Gauzen Interneteko (IoT) prototipoak 
planifikatzeko.

√ Aplikazio eta komunikazioetan 
segurtasun-soluzioak integratzeko. 

√ Azken teknologiak eta Open Source baliabideak 
aplikatzeko.

2 urte
2000 ordu

Astelehenetik ostiralera
8:30 – 14:30

Hizkuntza-eredua
A

Lantokiko Prestakuntza Europan ERASMUS+ programarekin: azken urteotan ikaslek 
Alemanian, Frantzian, Holandan, Italian, Polonian, Portugalen, Txekiar Errepublikan eta 
Erresuma Batuan egin dituzte praktikak. 



GURE METODOLOGIA
Gure prestakuntza-eskaintza berritzailea proiektuetara eta ikasleen garapen profesional 
zein pertsonalera bideratuta dago, profil kualifikatu eskatuenak lortzeko. Etengabeko 
komunikazioa dugu enpresekin, eta horrek aukera ematen digu lan-munduaren premiak 
ezagutzeko eta gure zikloak haien enplegagarritasuna ziurtatzeko moduan egokitzeko.

IKASKETA-PLANA
Lehen kurtsoa
· Informatika-sistemak.
· Datu-baseak.
· Programazioa.
· Markatzeko lengoaiak eta informazioa 
  kudeatzeko sistemak.
· Garapen-inguruneak.
· Datu-atzipena.
· Interfazeen garapena.
· Multimedia-programazioa eta gailu mugikorrak.

Bigarren kurtsoa
· Zerbitzu eta prozesuen programazioa.
· Enpresa-kudeaketako sistemak.
· Plataforma anitzeko aplikazioak garatzeko 
  proiektua.
· Laneko prestakuntza eta orientabidea.
· Enpresa eta ekimen sortzailea.
· Lantokiko prestakuntza.
· Ingelesa. Ziurtagiri ofizialak lortzeko prestakuntza

Lan-irtenbideak

Lanpostu nagusiak hauek izango dira:

 · Enpresa- eta negozio-kudeaketako 
   informatika-aplikazioak garatzea
 · Helburu orokorreko aplikazioak garatzea
 · Entretenimenduaren eta informatika 
   mugikorraren esparruko aplikazioak 
   garatzea

Osatu zure prestakuntza:
 
Gurekin:
      Goi-mailako beste ziklo bat:
    · Web-aplikazioen garapena     
    · Informatika-sistemen administrazioa

      Espezializazio-ikastaroa (LANBIDE)
     · Aplikazioak web-teknologiak erabilita garatzea

Sartu unibertsitatean:
    · Informatika-ingeniaritzako gradua

Gure laguntzaileetako batzuk

Nola sartu? Zuzeneko sarbidea: batxilergoa, LOGSE, UBI, 4. IEE, LH II edo erdi-mailako
LH gainditzea.
Proba bidez: goi-mailako zikloan sartzeko proba gainditzea.

Informazio gehiago: www.aeg.eus · info@aeg.eus · T.943 313 907


