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Curs 2019-2020

Especialista en sistemes d’informació 
a les administracions locals

L’objectiu dels Pregraus Duals és proporcio-
nar formació pràctica intensiva sobre camps 
d’especialització amb manca d’especialistes al 
mercat, afavorint així l’ocupabilitat dels alumnes.

Els alumnes dels Pregraus Duals disposen de 
la targeta d’estudiant de la UAB, que permet 
beneficiar-se de les biblioteques, el transport, i 
els serveis d’activitat física del campus. Aquest 
contacte amb el campus UAB pot estimular-los 
a seguir estudiant. 

L’alumnat que superi la formació establerta podrà 
obtenir la titulació pròpia de la UAB. Una part 
d’aquesta formació podrà ser objecte de reco-
neixement acadèmic en les titulacions de grau 
impartides per la UAB.

Una de les claus dels Pregraus Duals és la forma-
ció lligada a l’autoconeixement i a les habilitats, 
així com el seguiment dels alumnes per part del 
coordinador acadèmic, el tutor universitari i els 
formadors de la fase dual.

Nova formació professionalitzadora 
amb titulació universitària

Titulació universitària

Desenvolupament personal

Desenvolupament professional 

Contacte amb el campus
Punt d’informació
informació@uab.cat
Tel. 93 581 11 11

Web de la UAB
www.uab.cat

Grau
www.uab.cat/graus

Màsters i postgraus
www.uab.cat/masters-i-postgraus

Màsters oficials
www.uab.cat/mastersoficials

Doctorat
www.uab.cat/doctorat

Beques i ajuts
www.uab.cat/beques-ajuts

Fundació Autònoma Solidària
www.uab.cat/fas

Allotjament
www.uab.cat/vilauniversitaria

Biblioteques
www.uab.cat/bin

Idiomes
www.uab.cat/idiomes

Esports
www.uab.cat/saf

Cultura
www.uab.cat/cultura

Borsa de treball
www.uab.cat/ocupabilitat

@uabbarcelona
facebook.com/uabbarcelona
@uabbarcelona
linkddin.com/school/234979 

www.uab.cat

Enllaços d’interès UAB Serveis UAB

www.uab.cat/pregraus-duals

Descarrega’t 
la Guia Docent



T’agraden la informàtica i les comunicacions? 
Aquest Pregrau Dual t’ensenyarà a programar 
millor, a dominar bases de dades, xarxes i siste-
mes, i conèixer aplicacions web i ofimàtiques. Els 
ajuntaments tenen necessitats de digitalització 
i promouen projectes sobre Smart Cities. Aquest 
és un camp d’especialització molt actual i amb 
oportunitats laborals. 

Prefereixes no estar sempre en una aula? Entre 
setembre i desembre aquest Pregrau Dual es fa 
al Campus de Bellaterra de la UAB, però entre 
gener i juliol la formació és pràctica, i es fa a l’àrea 
d’informàtica d’un Ajuntament, amb seguiment 
tutor d’una tarda a la UAB.

Tens el batxillerat (amb PAU) o un CFGS? 
Aquest Pregrau Dual et permet accedir a la univer-
sitat i obtenir un títol universitari, amb l’avantatge 
que només dura un any. Aquesta formació és 
ideal si no tens clar quin grau fer, però voldries 
ser alumne de l’Escola d’Enginyeria de la UAB i 
potser prosseguir estudis universitaris en un futur. 

Saps que la Diputació de Barcelona dóna suport 
econòmic a aquest Pregrau Dual? La matrícula 
costa 1.300€, però cada alumne es beneficia d’un 
ajut a l’estudi de 1.700€ fraccionats mensualment 
entre gener i juliol de 2020. 

Especialista en sistemes d’informació
a les administracions locals

Per què aquest Pregrau Dual?

Més informació: www.uab.cat/pregraus-duals

 

 

 

 

Calendari: 16 de setembre de 2019 
al 17 de juliol de 2020

Horari: Matí i tarda presencials

Preu: 1.300€

Ajut a l’estudi: 1.700€ per alumne

Lloc (fase formació universitària): 

Escola d’Enginyeria de la UAB 

Formació pràctica: A ajuntaments 
del Vallès Occidental, el Vallès 
Oriental, el Baix Llobregat i el 
Barcelonès

Crèdits: 60

Places: 25

Idioma: Català i castellà

Titulació: Títol propi de la UAB

Mòdul 1 
Digitalització als governs locals

Mòdul 4
Gestió i valorització de dades

Mòdul 2 
Sistemes informàtics

Mòdul 5 
Saber ser; saber estar

Mòdul 3
Disseny i modelat de dades

Govern local

Digitalització dels governs locals

Programació

Aplicacions ofimàtiques i Web

Mineria de dades

Fonaments de sistemes informàtics
Sistemes operatius
Seguretat en sistemes informàtics
Xarxes. Administració, serveis

Autoconeixement i Habilitats transversals

Orientació tutora

Administració, gestió i seguretat de dades
Modelat de dades
 

Requisits d’accés

1. Tenir el títol de batxillerat o equivalent, superades les proves d’accés a la universitat (PAU). 
2. Tenir el títol de tècnic superior de formació professional.
3. Procedir d’un sistema educatiu estranger homologat.

Sortides professionals

Aquest Pregrau Dual afavoreix que els estudiants accedeixin als llocs de treball de les administracions locals que requereixin 
especialistes encarregats de proveir solucions informàtiques relacionades amb la digitalització de serveis als ciutadans.

Calendari 

Si compleixes els requisits d’accés i t’interessa cursar el Pregrau Dual d’Especialista en sistemes d’informació a les administracions 
locals, pots sol·licitar l’admissió omplint un formulari web disponible al web www.uab.cat/pregraus-duals, adjuntant la 
documentació necessària.  

La informàtica obre 
oportunitats   

Formació molt pràctica

Un any a la Universitat 

Més que econòmic  
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Fase 1 Fase 2

Setembre - Desembre 2019      
a la UAB 

(Matins)

Formació Pràctica a l’Ajuntament 
Gener - Juliol 2020 

(Matins)                             

Seguiment 
1 tarda/setmana a la UAB

Mòdul 6
Treball fi d’estudis

Contacta’ns per aclarir dubtes

Web de Pregraus Duals:
www.uab.cat/pregraus-duals

Correu Electrònic: 
pregraus.duals@uab.cat

Telèfon:
935 868 911

Més informació ADMISSIÓ OBERTA


