Bàtxelor

en Informàtica
en Disseny Multimèdia

La Universitat Oberta La Salle
t’ofereix uns estudis
universitaris a la teva mida

Bàtxelor en
Informàtica

Crèdits ECTS: 180
(3 cursos acadèmics)

Objectius

Existeix una gran demanda de perfils tècnics en
Informàtica en molts àmbits de la nostra societat.



Dissenyar, crear i gestionar aplicacions informàtiques
i mantenir-les, en qualsevol de les plataformes
existents.



Formar a professionals capacitats en la gestió i
producció de software en diferents entorns.
També preparar als estudiants per l’administració de
diferents plataformes tecnològiques (servidors, web,
dispositius mòbils, etc.).



Dotar els alumnes d’eines, capacitats, actituds i
coneixements que els permetin afrontar amb èxit els
reptes que els hi plantegi l’entorn laboral actual i futur.

El mercat de producció de software no para de créixer
i amb l’important augment de dispositius mòbils
(smartphones, tablets, portàtils, etc.) les oportunitats
en el desenvolupament d’aplicacions en aquest camp
són molt elevades.

Accés

Sortides professionals

Poden accedir al Bàtxelor en Informàtica les persones:

Els titulats en el Bàtxelor en Informàtica estan capacitats per:

Amb una titulació andorrana de batxiller, diplomatura,
llicenciatgura, doctorat o diploma professional avançat.
Majors de 25 anys (amb exàmen previ a la Universitat).
Provinents d’altres sistemes educatius si els darrers
estudis cursats habiliten per a l’accès a un bàtxelor al
país on s’han cursat.

Per què estudiar un
Bàtxelor a la Universitat
Oberta La Salle?

Analitzar, dissenyar i implantar productes, projectes i serveis
informàtics per a una gran varietat d’empreses i sectors.
Desenvolupar apps mòbils (Android i iOS) i aplicacions web.
Administrar sistemes informàtics, bases de dades i xarxes
d’ordinadors d’empreses.
Realitzar activitats de consultoria, direcció de projectes
i assessorament tècnic i empresarial en l’àmbit de la
informàtica.
Impulsar la seva pròpia empresa informàtica.

1. Títol oficial de l’Espai Europeu d’Educació Superior per
la Universitat Oberta La Salle.
2. Estudis online compatibles amb l’activitat professional.
3. Metodologia docent molt pràctica i ús d’eines i aplicacions
professionals.
4. Accés a màsters universitaris oficials europeus.

Bàtxelor en
Disseny
Multimèdia
Crèdits ECTS: 180
(3 cursos acadèmics)

Objectius

La demanda de titulats en l’àmbit tecnològic ha
augmentat en els últims anys. Es requereixen perfils cada
vegada més especialitzats tant en el desenvolupament
tecnològic com en l’aplicació i integració de la tecnologia
en els diversos sectors d’activitat.



Conceptualitzar i desenvolupar entorns virtuals
d’interacció sense cap limitació en el suport de
comunicació (Internet, dispositius mòbils, etc.) ni en
l’àmbit concret d’aplicació (educació, cultura, medicina,
simulació, etc.).

El mercat laboral actual requereix, especialment,
professionals que coneguin les tecnologies existents,
sàpiguen integrar-les i oferir solucions concretes.



Aprendre a crear i utilitzar entorns sintètics d’interacció
persona-persona o persona-ordinador; i en crear i
distribuir continguts Multimèdia.



Dotar els alumnes d’eines, capacitats, actituds i
coneixements que els permetin afrontar amb èxit els
reptes que els hi plantegi l’entorn laboral actual i futur.

Accés

Sortides professionals

Poden accedir al Bàtxelor en Disseny Multimèdia les
persones:

Els titulats en el Bàtxelor en Disseny Multimèdia estan
capacitats per:

Amb una titulació andorrana de batxiller, diplomatura,
llicenciatgura, doctorat o diploma professional avançat.
Majors de 25 anys (amb exàmen previ a la Universitat).
Provinents d’altres sistemes educatius si els darrers
estudis cursats habiliten per a l’accès a un bàtxelor al
país on s’han cursat.

Analitzar, dissenyar i implantar productes, projectes i serveis
multimèdia per a una gran varietat d’empreses i sectors.
Desenvolupar apps mòbils (Android i iOS) i web apps.
Dissenyar videojocs.
Dissenyar llocs web.
Gestionar projectes multimèdia i integrar tecnologies.
Posar en marxa i/o administrar sistemes i servidors de
continguts en entorns interactius, mòbils, web o multimèdia.
Impulsar la seva pròpia empresa.

Convalidacions en funció del Cicle Formatiu
de Grau Superior de procedència
(Fins a 60 crèdits ECTS)

La Salle Open University: www.uols.org
Segueix-nos a les Xarxes Socials:

YouTube.com/UOLSTV
Facebook.com/LaSalleOpenUniversity
Twitter.com/Uols
La Salle Open University - UOLS

La Salle Open University
C/ Major s/n. Rectoria, 2n
AD400, La Massana, Andorra
+376 815 388
admissions@uols.org

