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CONTIDOS 

BC1. Planificación de interfaces gráficas 

 Elementos do deseño: textura, cor, tipografía e iconas. Percepción visual. 

 Interacción entre persoa e computador. 

 Interpretación de guías de estilo: elementos. 

 Xeración de documentos e sitios web. 

    – Compoñentes dunha interface web. 

    – Aplicacións para desenvolvemento web. 

    – Linguaxes de marcas. 

    – Mapa de navegación. Prototipos. 

    – Maquetación web. Elementos de ordenación. 

    – Patrón de deseño. 

 

BC2. Uso de estilos 

 Estilos en liña baseados en etiquetas e en clases. 

 Creación e vinculación de follas de estilo en cascada. Follas de estilo 

auditivas. 

 Follas de estilo para imprimir. 

 Ferramentas e test de verificación. 

 

BC3. Implementación de contido multimedia 

 Tipos e formatos de imaxes máis axeitados para a web. 

 Dereitos da propiedade intelectual: licenzas, lei da propiedade intelectual e 

dereitos de autor. 

 Software para crear e procesar imaxes. Optimización de imaxes para a web. 

 Audio: formatos e conversións (exportar e importar). 

 Vídeo: codificación de vídeo, formatos e conversións (exportar e importar). 

 Animacións. Animación de imaxes e texto. 

 Integración de audio e vídeo nunha animación. 

 

BC4. Integración de contido multimedia e interactivo 

 Elementos multimedia e interactivos. 

 Soporte de contido multimedia e interactivo nos navegadores web. 

 Comportamentos dos elementos multimedia e interactivos. 

 Ferramentas gráficas para o desenvolvemento de contido multimedia 

interactivo. 

 

BC5. Deseño de webs accesibles 

 Accesibilidade web. 

 Principios xerais de deseño accesible. 

 Pautas de accesibilidade ao contido na web. 

 Técnicas para satisfacer os requisitos definidos na accesibilidade ao contido 

web. Prioridades, puntos de verificación e niveis de conformidade. 

 Métodos para realizar revisións preliminares e avaliacións de adecuación ou 



conformidade de documentos web. 

 Ferramentas de análise de accesibilidade web. 

 Comprobación da accesibilidade web desde diferentes navegadores. 

 

BC6. Implementación da usabilidade na web. Deseño amigable 

 Concepto de usabilidade de documentos web. 

 Técnicas de análise da usabilidade de documentos web. 

 Ferramentas e tests de verificación da usabilidade de documentos web. 

 Identificación do obxectivo da web. 

 Tipos de usuario. 

 Barreiras identificadas polos usuarios. 

 Información doadamente accesible. 

 Velocidade de conexión. 

 Importancia do uso de estándares. 

 Navegación doadamente lembrada fronte a navegación redescuberta. 

 Facilidade de navegación na web. 

 Verificación da usabilidade en diversos navegadores e tecnoloxías. 

OBXECTIVOS 

Acadar coñecementos sobre a planificación de interfaces gráficas (elementos 

do deseño, guías de estilos, compoñentes da interface...). 

Poñer en práctica os coñecementos sobre a planificación de interfaces gráficas 

(elementos do deseño, guías de estilos, compoñentes da interface...). 

Comprender o uso de estilos no desenvolvemento de interfaces web. 

Empregar estilos en liña e follas de estilo no deseño de interfaces web. 

Coñecer formas de implementación de contidos multimedia (audio, vídeo e 

animacións). 

Implementar contidos multimedia (audio, vídeo e animacións). 

Coñecer formas de integración de contidos multimedia en aplicacións web. 

Integrar contidos multimedia en aplicacións web. 

Comprender os principios da accesibilidade web e a súa implementación e 

comprobación. 

Implementar webs accesibles. 

Recoñecer os principios de usabilidade web e da verificación da súa 

implementación. 

Deseñar webs usables e verificar a súa implementación. 

CONTIDOS 

MÍNIMOS 

Elementos do deseño: textura, cor, tipografía e iconas. Percepción visual. 

Interpretación de guías de estilo: elementos. 

Xeración de documentos e sitios web. Compoñentes dunha interface web. 

Aplicacións para desenvolvemento web. Linguaxes de marcas. Mapa de 

navegación. Prototipos. Maquetación web. Elementos de ordenación. Patrón 

de deseño. 

Estilos en liña baseados en etiquetas e en clases. 

Creación e vinculación de follas de estilo en cascada. Follas de estilo 

auditivas. 

Ferramentas e test de verificación. 

Dereitos da propiedade intelectual: licenzas, lei da propiedade intelectual e 

dereitos de autor. 

Software para crear e procesar imaxes. Optimización de imaxes para a web. 

Audio: formatos e conversións (exportar e importar). 



Vídeo: codificación de vídeo, formatos e conversións (exportar e importar). 

Animacións. Animación de imaxes e texto. 

Elementos multimedia e interactivos. 

Ferramentas gráficas para o desenvolvemento de contido multimedia 

interactivo. 

Accesibilidade web. 

Técnicas para satisfacer os requisitos definidos na accesibilidade ao contido 

web. Prioridades, puntos de verificación e niveis de conformidade. 

Ferramentas de análise de accesibilidade web. 

Concepto de usabilidade de documentos web. 

Ferramentas e tests de verificación da usabilidade de documentos web. 

SISTEMA DE 

AVALIACIÓN 

Os MÍNIMOS ESIXIBLES serán os seguintes: 

CA1.2 - Analizáronse e seleccionáronse as cores e as tipografías adecuadas 

para a súa visualización en pantalla. 

CA1.4 - Valorouse a importancia de definir e aplicar a guía de estilo no 

desenvolvemento dunha aplicación web. 

CA1.6 - Utilizáronse marcos, táboas e capas para presentar a información de 

xeito ordenado. 

CA2.2 - Definíronse estilos de xeito directo. 

CA2.3 - Definíronse e asociáronse estilos globais en follas externas. 

CA2.8 - Utilizáronse ferramentas de validación de follas de estilos. 

CA2.9 - Utilizouse e actualizouse a guía de estilo. 

CA3.1 - Recoñecéronse as implicacións das licenzas e dos dereitos de autor no 

uso de material multimedia. 

CA3.4 - Empregáronse ferramentas para o tratamento dixital de imaxes. 

CA3.5 - Utilizáronse ferramentas para manipular audio e vídeo. 

CA3.8 - Aplicáronse guías de estilo para adaptar ficheiros multimedia para a 

web. 

CA4.3 - Utilizáronse ferramentas gráficas para o desenvolvemento de contido 

multimedia interactivo. 

CA4.5 - Agregáronse elementos multimedia a documentos web. 

CA4.6 - Engadiuse interactividade a elementos dun documento web. 

CA5.1 - Recoñeceuse a necesidade de deseñar webs accesibles. 

CA5.3 - Identificáronse as principais pautas de accesibilidade ao contido. 

CA5.4 - Analizáronse os posibles erros segundo os puntos de verificación do 

nivel de conformidade. 

CA5.5 - Alcanzouse o nivel de conformidade desexado no deseño de webs 

accesibles. 

CA6.1 - Valorouse a importancia do uso de estándares na creación de 

documentos web. 

CA6.2 - Analizáronse técnicas para verificar a usabilidade dun documento 

web. 

CA6.6 - Modificouse a interface web para a adecuar ao obxectivo que persiga 

e aos usuarios a quen vaia dirixida. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Realizarase un ou varios exames/traballos por cada unidade didáctica. 

Ademais realizarase unha práctica xeral do curso, que se irá desenvolvendo ao 

longo das unidades didácticas, que consistirá no deseño dunha interface web 



con todas as características que se irán vendo ao longo do curso.  

No caso de que non se realice ningún exame, o traballo ou traballos prácticos 

representarán o 100% da nota da unidade.  

No caso de que non se realice ningún traballo práctico, o exame ou exames, 

representarán o 100% da nota da unidade. 

En caso de existir ambos, o exame/exames representarán o 75% da nota da 

unidade, e o traballo/traballos prácticos representarán o 25% restante. Deste 

25% de traballos prácticos, distinguiremos entre exercicios puntuables de aula 

(traballo e exposición) e a práctica xeral do curso (deseño da interface web).  

No caso de que non existan exercicios puntuables de aula, o peso será todo 

para a práctica xeral do curso (a parte desenvolvida para esa unidade), e 

viceversa. No caso de existir ambos, a práctica xeral (a parte desenvolvida 

nesa unidade) representarán o 15% e os exercicios puntuables de aula o 10% 

restante. 

 

Tamén podería suceder, por situacións excepcionais, que se xuntasen varias 

unidades didácticas e se realizase unha única proba/traballo para elas. Nese 

caso, o cálculo da nota dese grupo de unidades sería o mesmo que se explicou 

anteriormente. Pero a nota obtida para esas unidades corresponderíalle un peso 

na nota final igual á suma dos pesos das UD que se engloban.  

 

A nota final de cada avaliación obtense da seguinte forma:  

Inicialmente calcúlase a suma das notas das unidades didácticas rematadas ata 

ese momento (aplicando o peso de cada unidade), e ponderase como se o total 

obtido fose o 100% do curso.  É dicir, se temos dúas partes realizadas, con 

notas X e Z, cuxos pesos son A% e B% respectivamente, a nota final sería 

(A*X/100 + B*Y/100)*100/(A+B). 

Deberase de obter sempre un mínimo de un 4 en cada un dos exames e 

prácticas realizados, para poder considerar unha unidade didáctica como 

superada. No caso de que algún examen ou práctica da unidade (ou conxunto 

de unidades) non supere o 4, a nota final da parte será a nota mínima das 

probas que non superan o 4, sen realizar ningún cálculo a maiores. 

No caso de que algunha parte non supere o 4, a nota final da avaliación será 

igual á nota mínima das partes non superadas, sen realizar ningún cálculo a 

maiores. 

 

No caso de que todas as probas superen o 4, a nota media desas partes 

(ponderadas segundo os seus pesos) aplicaráselle o 90% para o cálculo da nota 

final. 

O 10% restante, correspóndelle á observación da actitude e participación nas 

clases, que será recollida mediante un rexistro anecdótico das distintas 

situacións que se vaian producindo ao longo do curso.  

 

Realizarase un exame e/ou traballo de recuperación ao final de cada 

avaliación, para recuperar as partes suspensas nesa avaliación (excepto na 

terceira avaliación). 

No caso de que certa proba/parte se aprobe nun exame de recuperación, a nota 

máxima para esa proba/parte recuperada será dun 5. 

 



No caso de que unha parte non se aprobe no exame xeral, nin na recuperación 

a final de avaliación, recuperarase ao final de curso no periodo de 

recuperación.  

Neste periodo, se as partes a recuperar suman máis do 50% do peso total do 

curso, deberase de realizar a recuperación de todo o curso. Noutro caso, 

recuperaranse só as partes suspensas. 

 

Os pesos de cada unidade para a obtención da nota final son: 

UD 1: 10% 

UD 2: 30% 

UD 3: 20% 

UD 4: 10% 

UD 5: 15% 

UD 6: 15% 

 


