
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 
DAM

En aquests estudis aprendràs a programar videojocs 2D-3D per a qualsevol tipus de                               
plataforma (PC, WEB, Mòbils i consoles) fent servir llenguatges i motors de darrera generació, 
com C#, Java i UNITY 2D-3D.

Per tal de reforçar els pilars del coneixement teòric, la nostra metodologia docent potencia 
l’aprenentatge mitjançant una gran quantitat de casos pràctics en tots els mòduls, tot garan-
tint l’assimilació de continguts i convertint aquests estudis en una potent eina de presentació 
per a les empreses interessades en la contractació de professionals.

El disseny del pla d’estudis, avalat per universitats de prestigi i empreses del sector,                             
garanteix una gran flexibilitat que ens ajudarà a treballar els continguts basant-nos sempre 
en les darreres tecnologies i amb professionals experts en actiu.

En els nostres centres, a part de l’aprenentatge de continguts bàsics, promovem competències 
transversals de gran importància: el treball en equip, la creativitat, la comunicació, el 
compromís social i els valors ètics i morals, per tal que els professionals formats als nostres 
centres aportin un elevat valor afegit a l’entorn empresarial i social al que s’incorporen.

Un cop assoleixis els estudis, estaràs preparat per incorporar-te com a programador de 
Videojocs 2D-3D a qualsevol empresa del sector del món dels videojocs o oci digital. Per altra 
banda, si tens esperit emprenedor, podràs posar en marxa la teva empresa, assessorat pels 
professionals del centre i utilitzant els coneixements empresarials adquirits.

Si els videojocs són el teu món i vols forjar-te un futur professional versàtil i ple de 
possibilitats, aquests són els estudis que encaixen amb tu: Escola Pia és el teu centre i serà 
casa teva durant els propers anys.

Anima’t! T’hi esperem!

Si el que t’agraden són els videojocs i sempre 
has somiat en crear-ne i desenvolupar-ne un, 
aquest cicle és la porta al futur professional 

que estàs buscant.                          
L’Escola Pia Balmes i l’Escola Pia Granollers 
t’ofereixen el Cicle Formatiu de Programació 

de Videojocs i Oci Digital DAM

PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS        
I OCI DIGITAL



Per poder accedir a aquest cicle ho pots fer:
 Des de Batxillerat (preferiblement modalitat de            
 Ciències i Tecnologia).
 Des de Cicle Formatiu de Grau Mitjà i la prova d’accés a  
 Cicles de Grau Superior. 
 Des d’altres Cicles Formatius de Grau Superior
 Des d’estudis universitaris

En tots els casos es requerirà una entrevista personal per 
avaluar la candidatura de l’estudiant.

REQUISITS D’ACCÉS

Més de 2.000 hores lectives repartides en dos anys en els quals 
aprendràs programació, programació 2D i 3D, ús de motors 
gràfics crossplatform de darrera generació, arquitectures de 
sistemes de consoles i telèfons intel·ligents, bases de dades, 
comunicacions i serveis web, metodologies àgils de gestió 
de projectes i disseny 2D-3D, entre d’altres. 
I si un cop finalitzats els estudis vols seguir estudiant, ho 
podràs fer als Graus d’Enginyeria Informàtica o al Grau de 
programació de videojocs universitaris, ja que el caràcter 
oficial del Cicle t’hi permetrà accedir convalidant part dels 
coneixements adquirits en aquest cicle.

PLA D’ESTUDIS

El claustre de professors està format per titulats universitaris 
amb gran experiència docent i professional en el món de la 
programació i la creació de videojocs. 

PROFESSORAT

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

Correu: info.viod@balmes.epiaedu.cat 
Balmes 208,  Barcelona
Tel. 932 178 612 
Web: http://balmes.escolapia.cat

Correu: info.viod@epiagranollers.cat
C/ Guayaquil, 54. Granollers             
Tel. 938 794 314
Web: http://www.epiagranollers.cat/

PER A MÉS INFORMACIÓ


