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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A competencia de título en xeral consiste en desenvolver, implantar e manter aplicacións web, con independencia do modelo empregado, e

utilizando tecnoloxías específicas, garantindo o acceso aos datos de xeito seguro e cumprindo os criterios de accesibilidade, usabilidade e calidade

esixidos nos estándares establecidos.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de desenvolvedor/a de aplicacións destinadas á súa execución

por navegadores en contornos web.

Esta función abrangue aspectos como:

- Integración de linguaxes de programación e linguaxes de marcas.

- Incorporación de funcionalidades en documentos web.

- Uso de características e obxectos propios da linguaxe e dos contornos de programación e execución.

- Uso de mecanismos para a xestión de eventos e a interacción co usuario.

- Incorporación de técnicas e librarías para a actualización dinámica do contido e da estrutura do documento web.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Introdución ó modelos de programación, linguaxes e tecnoloxías asociadas á programación en entorno clienteArquitecturas e
ferramentas de
programación en
clientes web

9 5

2 Introdución aos fundamentos de JavaScript. Para elo farase fincapé na definición de variables, os tipos de
datos soportados en JavaScript, conversións, os operadores, para rematar cas estruturas de control e bucles.

Manexo da sintaxe da
linguaxe

24 15

3 Utilización dos obxectos nativos da linguaxe, xeración de elementos, uso de cookies e xestión de ventás.Modelo de obxectos
predefinidos da
linguaxe

32 20

4 Introdución ás estruturas de datos e en particular aos Arrays. Explicarase o obxecto Array, como crear un
obxecto de este tipo, recorrer e borrar os seus elementos e as propiedades e métodos deste obxecto. Tamén
se verán os tipos de arrays

Estruturas definidas
polo usuario

27 15

5 Trátase a forma de acceso aos formularios, a súas propiedades e métodos. Vense os obxectos principais
relacionados cos formularios.

Xestión de eventos e
formularios

30 15

6 Trátase o Modelo de Obxectos do Documento e os diferentes niveis propostos por el W3C e profundízase no
árbol do DOM vendo o que son os nodos do árbol,os seus tipos e as operacións de creación, borrado y acceso
aos nodos.

Modelo de Obxectos
do Documento

30 15

7 introdución á tecnoloxía AJAX, analizando os requirimentos previos necesarios para a súa utilización. Vemos o
que é unha comunicación asíncrona, e analizamos o API que nos permitirá programar con AJAX.

Uso de mecanismos
de comunicación
asíncrona

36 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Arquitecturas e ferramentas de programación en clientes web 9

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona as arquitecturas e as tecnoloxías de programación sobre clientes web, para o que identifica e analiza as capacidades e as características de cada
unha. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Caracterizáronse e diferenciáronse os modelos de execución de código no servidor e no cliente web.

CA1.2 Identificáronse as capacidades e os mecanismos de execución de código dos navegadores web.

CA1.3 Identificáronse e caracterizáronse as principais linguaxes relacionadas coa programación de clientes web.

CA1.4 Recoñecéronse as particularidades da programación de guións, e as súas vantaxes e desvantaxes sobre a programación tradicional.

CA1.5 Verificáronse os mecanismos de integración das linguaxes de marcas coas linguaxes de programación de clientes web.

CA1.6 Recoñecéronse e avaliáronse as ferramentas de programación sobre clientes web.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Modelos de programación en contornos cliente-servidor.

 Mecanismos de execución de código nun navegador web.

 Capacidades e limitacións de execución de código nos navegadores web.

 Linguaxes de programación en contorno cliente.

 Tecnoloxías e linguaxes asociados.

 Integración do código coas etiquetas HTML.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Manexo da sintaxe da linguaxe 24

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Escribe sentenzas simples aplicando a sintaxe da linguaxe, e verifica a súa execución sobre navegadores web. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Seleccionouse unha linguaxe de programación de clientes web en función das súas posibilidades.

CA2.2 Utilizáronse diversos tipos de variables e operadores dispoñibles na linguaxe.

CA2.3 Identificáronse os ámbitos de uso das variables.

CA2.4 Recoñecéronse e comprobáronse as peculiaridades da linguaxe respecto ás conversións entre tipos de datos.

CA2.5 Utilizáronse mecanismos de decisión na creación de bloques de sentenzas.

CA2.6 Utilizáronse bucles e verificouse o seu funcionamento.

CA2.7 Engadíronselle comentarios ao código.

CA2.8 Utilizáronse ferramentas e contornos para facilitar a programación, a proba e a depuración do código.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Variables e constantes: ámbito de uso.

 0Uso de contornos de desenvolvemento integrados.

  Depuración e documentación do código.

 Tipos de datos: conversión entre tipos.

 Asignacións.

 Operadores.

 Expresións.

 Comentarios ao código.

 Sentenzas e bloques de sentenzas.

 Decisións.

 Bucles.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Modelo de obxectos predefinidos da linguaxe 32

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Escribe código, para o que identifica e aplica as funcionalidades achegadas polos obxectos predefinidos da linguaxe. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse os obxectos predefinidos da linguaxe.

CA3.2 Analizáronse os obxectos referentes ás ventás do navegador e os documentos web que conteñan.

CA3.3 Escribíronse sentenzas que utilicen os obxectos predefinidos da linguaxe para cambiar o aspecto do navegador e o documento que conteña.

CA3.4 Xeráronse textos e etiquetas como resultado da execución de código no navegador.

CA3.5 Escribíronse sentenzas que utilicen os obxectos predefinidos da linguaxe para interactuar co usuario.

CA3.6 Utilizáronse as características propias da linguaxe en documentos compostos por varias ventás e marcos.

CA3.7 Utilizáronse cookies para almacenar información e recuperar o seu contido.

CA3.8 Depurouse e documentouse o código.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Uso de obxectos. Obxectos nativos da linguaxe.

 Interacción co navegador. Obxectos predefinidos asociados.

 Xeración de texto e elementos HTML desde código.

 Aplicacións prácticas dos marcos.

 Xestión da aparencia da ventá.

 Creación de novas ventás e comunicación entre ventás.

 Uso de cookies.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Estruturas definidas polo usuario 27

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Programa código para clientes web, para o que analiza e utiliza estruturas definidas polo usuario. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Clasificáronse e utilizáronse as funcións predefinidas da linguaxe.

CA4.2 Creáronse e utilizáronse funcións definidas polo usuario.

CA4.3 Recoñecéronse as características da linguaxe relativas á creación e o uso de arrays.

CA4.4 Creáronse e utilizáronse arrays.

CA4.5 Recoñecéronse as características de orientación a obxectos da linguaxe.

CA4.6 Creouse código para definir a estrutura de obxectos.

CA4.7 Creáronse métodos e propiedades.

CA4.8 Creouse código que faga uso de obxectos definidos polo usuario.

CA4.9 Depurouse e documentouse o código.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Funcións predefinidas da linguaxe.

 Chamadas a funcións. Definición de funcións.

 Arrays.

 Creación e utilización de obxectos.

 Definición de métodos e propiedades.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xestión de eventos e formularios 30

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Desenvolve aplicacións web interactivas integrando mecanismos de manexo de eventos. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Recoñecéronse as posibilidades da linguaxe de marcas relativas á captura dos eventos producidos.

CA5.2 Identificáronse as características da linguaxe de programación relativas á xestión dos eventos.

CA5.3 Diferenciáronse os tipos de eventos que se poden manexar.

CA5.4 Creouse un código que capture e utilice eventos.

CA5.5 Recoñecéronse as capacidades da linguaxe relativas á xestión de formularios web.

CA5.6 Validáronse formularios web utilizando eventos.

CA5.7 Utilizáronse expresións regulares para facilitar os procedementos de validación.

CA5.8 Probouse e documentouse o código.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Modelo de xestión de eventos.

 Uso de formularios desde código.

 Modificación de aparencia e comportamento.

 Validación e envío.

 Expresións regulares nos procedementos de validación de formularios.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Modelo de Obxectos do Documento 30

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Desenvolve aplicacións web, para o que analiza e aplica as características do modelo de obxectos do documento. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.1 Recoñeceuse o modelo de obxectos do documento dunha páxina web.

CA6.2 Identificáronse os obxectos do modelo, as súas propiedades e os seus métodos.

CA6.3 Creouse e verificouse un código que acceda á estrutura do documento.

CA6.4 Creáronse novos elementos da estrutura e modificáronse elementos xa existentes.

CA6.5 Asociáronse accións aos eventos do modelo.

CA6.6 Identificáronse as diferenzas que presenta o modelo en función dos navegadores.

CA6.7 Programáronse aplicacións web de xeito que funcionen en navegadores con diferentes implementacións do modelo.

CA6.8 Independizáronse o contido, o aspecto e o comportamento en aplicacións web.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Modelo de obxectos do documento.

 Obxectos do modelo: propiedades e métodos.

 Acceso ao documento desde código.

 Creación e modificación de elementos do documento.

 Programación de eventos.

 Diferenzas nas implementacións do modelo.

 Independencia do contido, aspecto e comportamento das aplicacións web.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Uso de mecanismos de comunicación asíncrona 36

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Desenvolve aplicacións web dinámicas, para o que recoñece e aplica mecanismos de comunicación asíncrona entre cliente e servidor. SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA7.1 Avaliáronse as vantaxes e os inconvenientes de utilizar mecanismos de comunicación asíncrona entre cliente e servidor web.

CA7.2 Analizáronse os mecanismos dispoñibles para o establecemento da comunicación asíncrona.

CA7.3 Utilizáronse os obxectos relacionados.

CA7.4 Identificáronse as propiedades e os métodos dos obxectos relacionados.

CA7.5 Utilizouse comunicación asíncrona na actualización dinámica do documento web.

CA7.6 Utilizáronse distintos formatos no envío e na recepción de información.

CA7.7 Programáronse aplicacións web asíncronas de xeito que funcionen en diferentes navegadores.

CA7.8 Clasificáronse e analizáronse librarías que faciliten a incorporación das tecnoloxías de actualización dinámica á programación de páxinas web.

CA7.9 Creáronse e depuráronse programas que utilicen estas librarías.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Mecanismos de comunicación asíncrona.

 Obxectos relacionados: propiedades e métodos.

 Modificación dinámica do documento utilizando comunicación asíncrona.

 Formatos para o envío e a recepción de información.

 Programación de aplicacións con comunicación asíncrona.

 Librarías de actualización dinámica.
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CA1.1 - Caracterizáronse e diferenciáronse os modelos de execución de código no servidor e no cliente web.

CA1.2 - Identificáronse as capacidades e os mecanismos de execución de código dos navegadores web.

CA1.3 - Identificáronse e caracterizáronse as principais linguaxes relacionadas coa programación de clientes web.

CA1.5 - Verificáronse os mecanismos de integración das linguaxes de marcas coas linguaxes de programación de clientes web.

CA1.6 - Recoñecéronse e avaliáronse as ferramentas de programación sobre clientes web.

CA2.1 - Seleccionouse unha linguaxe de programación de clientes web en función das súas posibilidades.

CA2.2 - Utilizáronse diversos tipos de variables e operadores dispoñibles na linguaxe.

CA2.3 - Identificáronse os ámbitos de uso das variables.

CA2.4 - Recoñecéronse e comprobáronse as peculiaridades da linguaxe respecto ás conversións entre tipos de datos.

CA2.5 - Utilizáronse mecanismos de decisión na creación de bloques de sentenzas.

CA2.6 - Utilizáronse bucles e verificouse o seu funcionamento.

CA2.7 - Engadíronselle comentarios ao código.

CA2.8 - Utilizáronse ferramentas e contornos para facilitar a programación, a proba e a depuración do código.

CA3.1 - Identificáronse os obxectos predefinidos da linguaxe.

CA3.2 - Analizáronse os obxectos referentes ás ventás do navegador e os documentos web que conteñan.

CA3.3 - Escribíronse sentenzas que utilicen os obxectos predefinidos da linguaxe para cambiar o aspecto do navegador e o documento que

conteña.

CA3.4 - Xeráronse textos e etiquetas como resultado da execución de código no navegador.

CA3.5 - Escribíronse sentenzas que utilicen os obxectos predefinidos da linguaxe para interactuar co usuario.

CA3.6 - Utilizáronse as características propias da linguaxe en documentos compostos por varias ventás e marcos.

CA3.7 - Utilizáronse cookies para almacenar información e recuperar o seu contido.

CA3.8 - Depurouse e documentouse o código.

CA4.1 - Clasificáronse e utilizáronse as funcións predefinidas da linguaxe.

CA4.2 - Creáronse e utilizáronse funcións definidas polo usuario.

CA4.3 - Recoñecéronse as características da linguaxe relativas á creación e o uso de arrays.

CA4.4 - Creáronse e utilizáronse arrays.

CA4.5 - Recoñecéronse as características de orientación a obxectos da linguaxe.

CA4.6 - Creouse código para definir a estrutura de obxectos.

CA4.7 - Creáronse métodos e propiedades.

CA4.8 - Creouse código que faga uso de obxectos definidos polo usuario.

CA4.9 - Depurouse e documentouse o código.

CA5.2 - Identificáronse as características da linguaxe de programación relativas á xestión dos eventos.

CA5.3 - Diferenciáronse os tipos de eventos que se poden manexar.

CA5.4 - Creouse un código que capture e utilice eventos.

CA5.5 - Recoñecéronse as capacidades da linguaxe relativas á xestión de formularios web.

CA5.6 - Validáronse formularios web utilizando eventos.

CA5.7 - Utilizáronse expresións regulares para facilitar os procedementos de validación.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA5.8 - Probouse e documentouse o código.

CA6.1 - Recoñeceuse o modelo de obxectos do documento dunha páxina web.

CA6.2 - Identificáronse os obxectos do modelo, as súas propiedades e os seus métodos.

CA6.3 - Creouse e verificouse un código que acceda á estrutura do documento.

CA6.4 - Creáronse novos elementos da estrutura e modificáronse elementos xa existentes.

CA6.5 - Asociáronse accións aos eventos do modelo

Criterios de Avaliación

Os instrumentos de avaliación empregados serán os seguintes:

- Probas teóricas: será preciso obter ao menos, unha puntuación de 5 en todas elas.

- Probas prácticas: será preciso obter ao menos, unha puntuación de 5 en todas elas.

Durante cada unha das tres avaliacións realizaranse unha ou varias probas teóricas e prácticas.

Para superar a avaliación o alumno deberá ter, a lo menos, un 5 en todas e cada unha das probas plantexadas.

Para o calculo da nota aplicarase a seguinte fórmula:

nota proba teórica * 0,4 + nota proba practica *0,6.

A nota da avaliación cuantificará a capacitación do alumno neste módulo profesional, segundo o baremo seguinte:

0,1,2 Escaso ou ningún interese pola materia.

3,4 Mostra interese por aprender pero atópase escaso de coñecementos.

5 Interese e coñecementos mínimos esixibles segundo os obxectivos.

6 Certo desenvolvemento coa materia.

7,8 Alumno traballador e constante ó que falta soltura ó aplicalos seus coñecementos.

9,10 Destaca no grupo polo seu traballo, asimilación e posta en práctica dos seus coñecementos.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Realizarase unha proba teórico-práctica ó final de cada trimestre de todas as unidades que se avaliaron e que non foron superadas nos exames

correspondentes. O alumno deberá obter unha calificación mínima de 5 en todas as probas plantexadas. Tamén deberá entregar os traballos

individuais/prácticas naquelas unidades nas que así se estableceu.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

O alumnado que perdese o dereito de avaliación continua realizará unha proba que terá parte unha parte de teoría e outra de práctica. Esta proba

abranguerá todas as unidades didácticas e o alumno deberá acadar os contidos mínimos establecidos nesta programación. O alumno deberá obter

un mínimo de 5 puntos tanto na parte teórica como na parte práctica.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A presente programación avaliarase por medio do cumprimento dos seguintes documentos:

- Enquisa para a avaliación do profesor ,que é unha autoavaliación dos alumnos da materia sobre as actividades docente realizadas polo profesor.

- Actividades de aula desenvolvidas, que recolle a información sistemática sobre as actividades docentes realizadas polo profesor e emitida polo

mesmo, para realizar un autocontrol de ditas actividades.

- Recollida de datos para a xunta de avaliación, que recolle as actuacións derivadas das posibles incidencias referentes ó alumnado (suspensos) e

cumprimento da programación.

- Memoria fin de curso, na que, entre outros temas, trátase da porcentaxe da programación impartida, a realización de modificacións na mesma e

as propostas de mellora para o seguinte curso académico.

- Ademais, na reunión de departamento, que se celebra mensualmente, realizarase o seguimento e control das programacións, tomando as

medidas oportunas se fose o caso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizaráse unha avaliación inicial de coñecementos xerais sobre linguaxes de programación e  deseño de páxinas web e así coñecer o nivel de

coñecementos desde o que se parte.  Para elo, entregarase ós alumnos un cuestionario inicial o primeiro día de clase.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

O departamento de Orientación detectará, identificará e valorará as necesidades educativas especiais, e deseñará e coordinará os plans de apoio

para atender á diversidade do alumnado.Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

- fomento do traballo práctico

- creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo. Se este clima prodúcese, o profesor dispón de mais tempo

para identificar os alumnos que necesitan axuda e proporcionar a axuda mais conveniente en cada caso

- agrupamentos flexibles e ritmos distintos

- identificación dos contidos básicos e imprescindibles para seguir progresando nos contidos complementarios.

- metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e as actividades - actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e

necesidades dos alumnos

- actividades de reforzo en grupos pequenos

Como medidas individuais, para os alumnos estranxeiros que descoñezan a lingua e cultura españolas, ou que presenten graves carencias en

coñecementos básicos, fomentarase a lectura de libros e catálogos de carácter técnico.

No caso particular deste módulo, as medidas de reforzo educativo terán como obxectivo potenciar aqueles coñecementos e procedementos,

englobados nos contidos mínimos esixibles, que non foron superados polos/as alumnos/as nas diferentes probas de avaliación e recuperación

desenroladas ó longo do curso.

Para iso proporanse:

- Exercicios específicos para os/as alumnos/as que non acaden os contidos mínimos esixibles. - Exercicios de consolidación para os/as alumnos/as

que aínda acadando os contidos mínimos esixibles teñan certas dificultades nalgúns contidos e/ou procedementos.

Por outra banda proporanse, medidas de ampliación: - Exercicios especiais para os alumnos/as que demostren un dominio notable dos

coñecementos e procedementos das diferentes unidades de traballo.

En calquera dos casos, estes exercicios serán variables no fondo e na forma segundo a unidade didáctica de que se trate, e tratarán de fomentar

no alumnado o desenrolo da creatividade e a lóxica.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Partimos do convencemento de que a educación en valores debe impregnar a actividade docente e estar presente na aula de forma permanente,

xa que se refire a problemas e preocupacións fundamentais da sociedade. Dado que o número de valores a tratar na clase pode ser moi amplo,

facemos a seguinte selección:

- Educación para a convivencia: persegue e concreta unha parte importante dos obxectivos de educación moral e cívica presentes en todo o

currículo. Pretende educar para a convivencia no pluralismo mediante un esforzo formativo en dúas direccións

* O respecto á autonomía dos demais.

* O diálogo como forma de solucionar as diferencias.

- Educación para a saúde Parte dun concepto integral da saúde como benestar físico e mental, individual, social e medioambiental. Expón dous

tipos de obxectivos:

* Adquirir un coñecemento progresivo do corpo, das principais anomalías e enfermidades, e do modo de prevenirlas ou curalas.

* Desenvolver hábitos de saúde: hixiene corporal e mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, relación non medoñenta co persoal

sanitario, etc.

- Educación para a paz. Non pode disociarse da educación para a comprensión internacional, a tolerancia, o desarmamento, a non violencia, o

desenvolvemento e a cooperación. Persegue estes obxectivos prácticos:

* Educar para a acción. As leccións de paz, a evocación de figuras e o coñecemento de organismos comprometidos coa paz deben xerar estados

de conciencia e condutas prácticas.

* Adestrarse para a solución dialogada de conflitos no ámbito escolar.

Educación do consumidor Expón, entre outros, estes obxectivos: ¿ Adquirir esquemas de decisión que consideren todas as alternativas e os

efectos individuais, sociais, económicos e medioambientais.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares organizadas polo departamento achegarán ó alumnado a realidade da empresa e a situación dos

departamentos de informática dentro delas. Estas actividades están encamiñadas a fomentar a relación entre eles e outros grupos. Estas

actividades atópanse reflexadas na programación do departamento

10.Outros apartados

10.1) Constancia de información ó alumnado

A presentación do módulo con información relativa á programación didáctica (obxectivos, contidos, criterios de avaliación, cualificación,

procedementos e mínimos esixibles) está colgada na Web do Instituto a disposición de toda a comunidade educativa. Deste feito son informados

os alumnos e pais nas respectivas guías.
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