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Lexislación

 Decreto 109/2011 (12 de maio) regula o 

título de  técnico superior en 

desenvolvemento de aplicacións web

 Enlace o currículo:
http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Curr%C3%ADc

ulos/LOE/Inform%C3%A1tica%20e%20comunicaci%C3%B

3ns/cs_desenvolvemento_aplicacions_web.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Curr%C3%ADculos/LOE/Inform%C3%A1tica e comunicaci%C3%B3ns/cs_desenvolvemento_aplicacions_web.pdf


 Este módulo impártese no 2º curso do CS Desenvolvemento de 
Aplicacións Web

 Carga lectiva: 157 horas (188 sesións de 50 minutos).

 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.

- 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.

Introducción



Unidades didácticas
A secuencia das unidades didácticas previstas é a seguinte:

Nº Unidade Descripción Horas

1 Arquitecturas e ferramentas de 

programación en clientes web

Introdución ó modelos de programación, linguaxes e

tecnoloxías asociadas á programación en entorno cliente.
6

2 Manexo da sintaxe da linguaxe Introdución aos fundamentos de JavaScript: definición de

variables, tipos de datos soportados en JavaScript, conversións,

operadores, estruturas de control e bucles.

20

3 Modelo de obxectos predefinidos 

da linguaxe

Utilización dos obxectos nativos da linguaxe, xeración de

elementos, uso de cookies e xestión de ventas.
34

4 Estruturas definidas polo usuario Utilización de funcións predefinidas da linguaxe, chamadas a

funcións, arrays e creación e utilización de obxectos.
28

5 Xestión de eventos e formularios Introdución ao modelo de xestión de eventos, validación de

formularios e expresións regulares.
30

6 Modelo de Obxectos do 

Documento

Emprego do modelo de obxectos do documento, propiedades

e métodos. Acceso ao documento dende código, eventos

ecreación e modificación de elementos do documento.

30

7 Uso de mecanismos de 

comunicación asíncrona

Os mecanismos de comunicación asíncrona e obxectos

relacionados: propiedades e métodos. Modificación

dinámica do documento empregando comunicación asíncrona.

Os formatos para o envío e a recepción de

información. A programación de aplicacións con comunicación

asíncrona. Librerías relacionadas.

40



Unidades didácticas

Trimestre 1

1 Arquitecturas e ferramentas de programación en clientes web

2 Manexo da sintaxe da linguaxe

3 Modelo de obxectos predefinidos da linguaxe

4 Estruturas definidas polo usuario

E impartiránse do seguinte xeito:

Trimestre 2

5 Xestión de eventos e formularios

6 Modelo de Obxectos do Documento

7 Uso de mecanismos de comunicación asíncrona



UD 1: Arquitecturas e ferramentas de 

programación en clientes web
Resultados

aprendizaxe

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.

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.



UD 2: Manexo da sintaxe da linguaxe

Resultados

aprendizaxe

RA2. Escribe sentenzas simples aplicando a sintaxe da linguaxe, 

e verifica a súa execución sobre navegadores web.

Contidos ▪ Variables e constantes: ámbito de uso.

▪ Tipos de datos: conversión entre tipos.

▪ Asignacións.

▪ Operadores.

▪ Expresións.

▪ Comentarios ao código.

▪ Sentenzas e bloques de sentenzas.

▪ Decisións.

▪ Bucles.

▪ Uso de contornos de desenvolvemento integrados.

▪ Depuración e documentación do código.



UD 3: Modelo de obxectos predefinidos da 

linguaxe
Resultados

aprendizaxe

RA3. Escribe código, para o que identifica e aplica as 

funcionalidades achegadas polos obxectos predefinidos da 

linguaxe. 

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.



UD 4: Estruturas definidas polo usuario

Resultados

aprendizaxe

RA 4. Programa código para clientes web, para o que analiza e 

utiliza estruturas definidas polo usuario.

Contidos ▪ Funcións predefinidas da linguaxe.

▪ Chamadas a funcións. Definición de funcións.

▪ Arrays.

▪ Creación e utilización de obxectos.

▪ Definición de métodos e propiedades.



UD 5: Xestión de eventos e formularios

Resultados

aprendizaxe

RA 5. Desenvolve aplicacións web interactivas integrando 

mecanismos de manexo de eventos.

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.



UD 6: Modelo de Obxectos do Documento

Resultados

aprendizaxe

RA 6. Desenvolve aplicacións web, para o que analiza e aplica 

as características do modelo de obxectos do documento.

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.



UD 7: Uso de mecanismos de comunicación 

asíncrona
Resultados

aprendizaxe

RA 7. Desenvolve aplicacións web dinámicas, para o que 

recoñece e aplica mecanismos de comunicación asíncrona 

entre cliente e servidor. 

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.



Procedemento de avaliación
Instrumentos de avaliación para as UD:

 Exames: probas teórico-prácticas 60%
 Necesario nota >=5 para aprobar a unidade.

 Exercicios: entregados en tempo e forma 25%
 Necesario nota >=5 DE MEDIA entre todos.

 Actitude: interese, participación, colaboración, etc. 15%
 Necesario nota >=0.

Nota de cada UD:

Exame x 60% + Exercicios x 25% + Actitude x 15%
*Se nalgunha UD non se computasen exercícios, a % deste apartado sumarase ó de exames.

Nota final: media ponderada entre as notas de tódalas UD en función das 

horas asignadas na programación.
*Necesario aprobar todas as UD da avaliación.



Procedemento de avaliación

 Probas de recuperación
Farase un exame por cada avaliación suspensa (das UD non superadas) no
momento da AVALIACION FINAL. Adicionalmente, pódese facer unha
recuperación dentro da propia avaliación do trimestre, sempre e cando haxa
tempo para facela e o profesor así o considere oportuno.

 Perda do dereito a avaliación continua
Os alumnos que teñan máis do 10% de faltas de asistencia non xustificadas,
non terán direito a avaliarse nas probas ó longo do trimestre. Deberá
presentarse á AVALIACION FINAL con tódalas UD, aínda que superara
algunhas antes de incurrir nesta situación.

 AVALIACION FINAL
Farase un exame por cada avaliación para avaliar os resultados de aprendizaxe
de cada UD non superada.
Poderanse pedir exercicios ou traballos para completar as carencias
detectadas.
*Será necesario obter unha nota >=5 en tódalas probas de recuperación.


