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

As novas tecnoloxías son un dos campos de maior relevancia na sociedade actual. Practicamente tódalas organizacións que nos imaxinemos

contan con algún tipo de páxina web coa que darse a coñecer a través da rede.

De ahí, que o desenvolvemento de aplicacións web sexa un importante sector de traballo na sociedade actual. Podendo traballar tanto en

empresas da comarca que xa se adican a este tipo de traballos, como de xeito autónomo.

Un dos aspectos fundamentais á hora de desenvolver este tipo de aplicacións web, sería o deseño da interface web, aspecto no cal se centra o

presente módulo.

Seguindo as directrices do currículo, os contidos do módulo están orientados a acadar os seguintes resultados de aprendizaxe:

- RA1. Planifica a creación dunha interface web, para o que valora e aplica especificacións de deseño.

- RA2. Crea interfaces web homoxéneas, para o que define e aplica estilos.

- RA3. Prepara ficheiros multimedia para a web, para o que analiza as súas características, manexando ferramentas específicas.

- RA4. Integra contido multimedia en documentos web e valora a súa achega, para o que selecciona adecuadamente os elementos interactivos.

- RA5. Desenvolve interfaces web accesibles, para o que analiza as pautas establecidas, aplicando técnicas de verificación.

- RA6. Desenvolve interfaces web amigables, para o que analiza e aplica as pautas de usabilidade establecidas.

Este módulo profesional contén, por tanto, a formación necesaria para desempeñar a función de desenvolvemento de aplicacións destinadas á súa

execución por navegadores en contornos web.

Esta función abrangue aspectos como:

- Planificación da interface web de acordo con especificacións de deseño.

- Creación e mantemento dos elementos da interface.

- Aplicación das guías de estilo.

- Cumprimento dos criterios de accesibilidade e usabilidade no desenvolvemento de aplicacións web.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

- Desenvolvemento de aplicacións web.

- Adaptación e integración de contidos multimedia en aplicacións web.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo versarán sobre:

- Análise da interface de diversos sitios web.

- Identificación dos elementos da interface.

- Uso de estilos.

- Creación e manipulación de contido multimedia.

- Integración de contido multimedia e interactivo en documentos web.

- Avaliación da accesibilidade e usabilidade da web.

- Integración da interface na aplicación 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 Planificación de interfaces web, valorando especificacións de deseñoPlanificación de
interfaces gráficas

15 8

2 Creación de interfaces web homoxéneas, definindo e aplicando estilosUso de estilos 62 33

3 Preparación de ficheiros multimedia para a webImplementación de
contidos multimedia

32 17

4 Integración de contido multimedia en documentos webIntegración de contido
multimedia e
interactivo

38 20

5 Desenvolvemento de interfaces web accesiblesAccesibilidade Web 19 10

6 Desenvolvemento de interfaces web amigablesUsabilidade Web 22 12
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Planificación de interfaces gráficas 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Planifica a creación dunha interface web, para o que valora e aplica especificacións de deseño. 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 Recoñeceuse a importancia da comunicación visual e os seus fundamentos.

CA1.2 Analizáronse e seleccionáronse as cores e as tipografías adecuadas para a súa visualización en pantalla.

CA1.3 Analizáronse alternativas para a presentación da información en documentos web.

CA1.4 Valorouse a importancia de definir e aplicar a guía de estilo no desenvolvemento dunha aplicación web.

CA1.5 Utilizáronse e valoráronse aplicacións para o deseño de documentos web.

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

CA1.7 Creáronse e utilizáronse patróns de deseño.

 CA1.8 Presentación do Módulo. Metodoloxía de avaliación.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Presentación do Módulo. Metodoloxía de avaliación.

 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.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Uso de estilos 62

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Crea interfaces web homoxéneas, para o que define e aplica estilos. 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 Recoñecéronse as posibilidades de modificar as etiquetas HTML.

CA2.2 Definíronse estilos de xeito directo.

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

CA2.4 Definíronse follas de estilos alternativas.

CA2.5 Redefiníronse estilos.

CA2.6 Identificáronse as propiedades de cada elemento.

CA2.7 Creáronse clases e identificadores de estilos.

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

CA2.9 Utilizouse e actualizouse a guía de estilo.

4.2.e) Contidos

Contidos

 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.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Implementación de contidos multimedia 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Prepara ficheiros multimedia para a web, para o que analiza as súas características, manexando ferramentas específicas. 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 Recoñecéronse as implicacións das licenzas e dos dereitos de autor no uso de material multimedia.

CA3.2 Identificáronse os formatos de imaxe, audio e vídeo que cumpra utilizar.

CA3.3 Analizáronse as ferramentas dispoñibles para xerar e manipular contido multimedia.

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

CA3.5 Utilizáronse ferramentas para manipular audio e vídeo.

CA3.6 Realizáronse animacións a partir de imaxes fixas.

CA3.7 Importáronse e exportáronse imaxes, audio e vídeo en diversos formatos, segundo a súa finalidade.

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 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.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Integración de contido multimedia e interactivo 38

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Integra contido multimedia en documentos web e valora a súa achega, para o que selecciona adecuadamente os elementos interactivos. 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 Recoñecéronse e analizáronse as tecnoloxías relacionadas coa inclusión de contido multimedia e interactivo.

CA4.2 Identificáronse as necesidades específicas de configuración dos navegadores web para soportar contido multimedia e interactivo.

CA4.3 Utilizáronse ferramentas gráficas para o desenvolvemento de contido multimedia interactivo.

CA4.4 Analizouse o código xerado polas ferramentas de desenvolvemento de contido interactivo.

CA4.5 Agregáronse elementos multimedia a documentos web.

CA4.6 Engadiuse interactividade a elementos dun documento web.

CA4.7 Verificouse o funcionamento dos elementos multimedia e interactivos en distintos navegadores.

4.4.e) Contidos

Contidos

 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.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Accesibilidade Web 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Desenvolve interfaces web accesibles, para o que analiza as pautas establecidas, aplicando técnicas de verificación. 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 Recoñeceuse a necesidade de deseñar webs accesibles.

CA5.2 Analizouse a accesibilidade de diversos documentos web.

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.

CA5.6 Verificáronse os niveis alcanzados de accesibilidade web mediante o uso de tests.

CA5.7 Verificouse a visualización e accesibilidade da interface con diversos navegadores e tecnoloxías.

4.5.e) Contidos

Contidos

 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.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Usabilidade Web 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Desenvolve interfaces web amigables, para o que analiza e aplica as pautas de usabilidade establecidas. 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 Valorouse a importancia do uso de estándares na creación de documentos web.

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

CA6.3 Analizouse a usabilidade de diversos documentos web.

CA6.4 Verificouse a facilidade de navegación dun documento web mediante diversos periféricos.

CA6.5 Verificouse a usabilidade da interface web creada en diversos navegadores e tecnoloxías.

CA6.6 Modificouse a interface web para a adecuar ao obxectivo que persiga e aos usuarios a quen vaia dirixida.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Concepto de usabilidade de documentos web.

 0Navegación doadamente lembrada fronte a navegación redescuberta.

  Facilidade de navegación na web.

  Verificación da usabilidade en diversos navegadores e tecnoloxías.

 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.
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Os MÍNIMOS ESIXIBLES serán os seguintes:

CA1.1 - Recoñeceuse a importancia da comunicación visual e os seus fundamentos.

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.

CA2.6 - Identificáronse as propiedades de cada elemento.

CA2.7 - Creáronse clases e identificadores de estilos.

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.

A nota final do módulo será calculada en base a:

20% entrega de exercicios, prácticas, traballos e/ou presentacións na aula.

80% exames teórico/prácticos realizados durante o curso. (cada exame terá un peso determinado en función das unidades que englobe).

É precioso sacar un mínimo dun 5 en tódalas unidades para que quede superada e polo tanto facer media co resto de unidades.

As faltas de ortografía serán puntuadas negativamente en tódolos exames escritos (cunha puntuación negativa máxima por cada falta de 0.25 a

restar sobre a nota dun exame sobre 10 puntos ou proporcional no caso de que o exame se puntúe sobre X).

Realizarase un exame de recuperación ao final de cada avaliación para recuperar as partes suspensas nesa avaliación.

No caso de que unha parte non se aprobe no exame correspondente, nin na recuperación ao final de avaliación, recuperarase ao final do curso no

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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periodo de recuperación.

Se un alumno falta a un exame non terá dereito a que se lle repita a non ser que teña unha xustificación documentada (exemplo: causa médica

debidamente xustificada documentalmente)

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

Realizarase un exame de recuperación ao final de cada avaliación para recuperar as partes suspensas nesa avaliación. Será preciso unha nota de

5 sobre 10 para superar a recuperación.

No caso de que unha parte non se aprobe no exame correspondente, nin na recuperación ao final de avaliación, recuperarase ao final do curso no

periodo de recuperación. Neste periodo, permitirase unha nota mínima de 4 en cada unidade para poder facer media co resto de unidades. A

media final deberá ser igual ou superior a 5 para superar o módulo.

Se un alumno falta a un exame non terá dereito a que se lle repita, a non ser que teña unha xustificación documentada (exemplo: causa médica

debidamente xustificada documentalmente).

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

A proba de avaliación extraordinaria, consistirá na realización dunha proba escrita, na que se atoparán preguntas relacionadas con todas as partes

nas que se dividiu o módulo, así como unha proba práctica para comprobar se o alumno ou alumna é capaz de aplicar os conceptos e ideas

estudados, e que valerá o 100% da nota final.

Na proba escrita, plantexaranse unha serie de preguntas nas que se pretende que o alumno ou alumna demostre que adquiriu os coñecementos

mínimos e máis importantes de cada unha das partes do módulo.

Coa proba práctica, o que se pretende é que o alumno ou alumna poña en práctica aquilo que aprendeu. Esta proba práctica consistirá en resolver

unha situación plantexada, coa axuda do ordenador e os sistemas xestores e aplicacións a utilizar instalados.

A proba escrita será puntuada sobre 10 (nota X) e a parte práctica será puntuada sobre 10 (nota Y). A nota final do módulo será: 0.4*X+0.6*Y

Será preciso sacar un mínimo de 5 en cada unha das partes para que faga media.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Para levar a cabo o seguimento da programación usarase o documento de seguimento das clases (caderno do profesor), documento mediante o

cal poderase determinar se a asignación horaria de cada unidade é a idónea. Hai que ter en conta que o ritmo de traballo virá determinado pola

asimilación dos conceptos por parte do alumnado.

A práctica docente avaliarase seguindo o procedemento establecido polo control do sistema de calidade establecido no centro. Dito control

realízase principalmente cumprimentando os seguintes documentos:
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- Enquisa para a avaliación do profesor: avaliación feita polos alumnos da materia sobre as actividades docentes realizadas polo profesor.

Mediante a enquisa de avaliación docente, obteranse resultados a valorar ao remate das avaliacións.

- Recollida de datos para a xunta de avaliación: recolle as conformidades/non conformidades e as actuacións derivadas das non conformidades

referentes ao alumnado (suspensos, faltas de asistencia) e cumprimento da programación.

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

propostas de mellora para o seguinte curso académico.

Ademais, en reunión de departamento, ao longo do curso, realizarase o seguimento e control da programación, tomando as medidas oportunas se

é o caso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Para a realización da avaliación inicial e co obxecto de determinar a formación previa do alumnado na materia, farase un cuestionario oral con

preguntas breves para coñecer o punto de partida do alumnado e polo tanto das explicacións.

Ademáis o titor/a proporcionará a información disponible sobre as características xerais do grupo e as circunstancias académicas e/ou persoais,

que poidan ter relevancia educativa.

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

As medidas de reforzo teñen como obxectivo intentar axudar a superar algunha unidade didáctica a aqueles alumnos que non acadaron os

obxectivos mínimos esixibles.

As medidas de reforzo da parte práctica da unidade didáctica consistirán na resolución de supostos con unha metodoloxía distinta e máis

detallada. Estes supostos serán resoltos polo alumno sempre coa axuda do profesor.

As medidas de reforzo da parte conceptual da unidade didáctica consistirán no repaso dos conceptos por parte do alumno e coa axuda do profesor

que fará propostas de cuestionarios sobre a materia, que o alumno debe cumprimentar.

As medidas de reforzo da parte actitudinal da unidade didáctica consistirán na proposta de cambio por parte do alumno e a supervisión do

profesor.

Para o alumnado con altas capacidades tamén se propondrán medidas de reforzo consistentes en: boletíns de exercicios opcionais para este tipo

de alumnos, tareas de investigación relacionadas coa materia, cuestionarios propostos polo profesor para identificar aqueles aspectos relacionados

coa materia que despertan un maior interese sobre este tipo de alumnos e finalmente proposta de retos ou premios nos que poida participar.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Co desenvolvemento da programación, trataranse tamén unha serie de temas coa idea de proporcionar unha adecuada educación en valores ao

alumnado.

Os temas máis importantes son a tolerancia, o respecto e a igualdade, que se traballarán grazas a realización de traballos en grupo e a realización

de debates. Debemos saber escoitar a opinión dos demais e respectala aínda que non esteamos de acordo con ela.

Outro tema importante será a legalidade en internet. Debemos saber que piratear e descargar programas non oficiais é un delito, e isto debémolo

ensinar a medida que usamos sempre licencias oficiais para os nosos programas.

Ademáis, incidirase no día a día en aspectos como a puntualidade e asistencia ou o respecto ás normas e o material que se use.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Participación nas que figuran na programación conxunta do departamento e no resto de actividades dos ciclos formativos da familia de informática

do centro, así como naquelas organizadas polo centro e que se consideren de interese xeral.

10.Outros apartados

10.1) Constancia de información ao alumnado

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

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

10.2) Metodoloxia no caso de confinamento

No caso de confinamiento da totalidad do alumnado e o profesor as clases se seguirán dende o aula virtual do módulo donde o profesor subirá

contidos e tarefas a realizar polo alumnado. No horario de clases habitual os alumnos e o profesor se conetarán mediante la plataforma Webex

para seguir la clase online

Se o confinamiento é de algúns alumnos, ditos alumnos seguirán a clase por videoconferencia webex e realizarán las tareas pola aula virtual.
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