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1. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 

FAMÍLIA:  Informàtica 
CICLE:  Desenvolupament d’aplicacions web GS 

MÒDUL PROFESSIONAL:    Disseny d’interfícies web CODI:  M09 
HORES TOTALS: 99 HLLD: 0 

 
MP09: Disseny d’interfícies web (99 h / 0 hlld) 

Unitats Formatives 
Hores 
mín+HLLD 
(alumnes no 
dual) 

Durada 
(alumnes 
no dual) 

Data Inicial Data Final 

Hores al 
centre 

alumnes 
formació 

dual 

Hores a 
l’empresa 
alumnes 
formació 

dual 
UF1: Disseny de la 
interfície. Estils.(*) 

39+0 39 19-09-2018 22-11-2018 18 21 

UF2: Elements multimèdia: 
creació i integració.(*) 

30+0 30 28-11-2018 30-01-2019 18 12 

UF3: Accessibilitat i 
usabilitat.(*) 

30+0 30 31-01-2019 21-03-2019 20 10 

 
Les matèries dualitzades s'identificaran amb un (*). Les hores a l’empresa i classe dels 
alumnes de dual estan especificades al currículum de la formació dual, penjat al Gestor 
Documental del centre a la carpeta: informàtica i comunicacions>departament>dual. 
 

Aquest mòdul s’imparteix al llarg d’un curs del cicle formatiu. 
Totes les Unitats es realitzaran el segon curs. 
 
Aquest  Mòdul disposa de 0 hores de lliure disposició. 
 
Els alumnes d’aquest mòdul podran optar en funció de la disponibilitat de places i la pròpia de 
l'alumne/a a realitzar la formació amb FP Dual en la unitat formativa afectada per DUAL. Si l’alumne                                   

no segueix el programa de formació dual, seguirà el transcurs normal del curs i en les dates                                 
assignades en el quadre anterior, en canvi, si l’alumne segueix el programa de formació dual,                             
realitzarà la UF afectada en el període planificat pel centre i per l’empresa corresponent, En aquest                               
cas, el marc horari serà aquell que es pacti amb l'empresa i que consta en l'acord signat                                 
corresponent. 
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UF1: Disseny de la interfície. Estils. (39 hores) 
Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF1: Planificació d'interfícies gràfiques 16 h. 1 
NF2: Definició i aplicació d'estils 23 h. 2 

 
 

UF2: Elements multimèdia: creació i integració. (30 hores) 
Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF1: Preparació i implantació de contingut multimèdia 15 h 1 
NF2: Integració de contingut interactiu 15 h 2 

 
 

UF3: Accessibilitat i usabilitat. (30 hores) 
Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF1: Desenvolupament de webs accessibles 15 h 1 
NF2: Desenvolupament de webs amigables. Usabilitat 15 h 2 

 
2. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 
 
Per a superar el mòdul M09, l’alumne haurà de superar independentment totes les UF. 
 
La qualificació del Mòdul professional 09 (QMP) s’obté segons ponderació: 
 
QMP = 0.4·QUF1 + 0.3·QUF2 + 0.3·QUF3 
 

AVALUACIÓ EN  DUAL: 
La ponderació de les UF i/o dels RAs és la mateixa independentment que s'imparteixi a l'aula o                 
a    través de formació Dual. 

La qualificació de cada RA es determina fent la mitjana ponderada de les valoracions obtingudes               
per a cada una de les activitat establertes en el Pla d'Activitats. El tutor del centre recollirà les                  
valoracions del tutor d'empresa per tal que l'equip docent les aprove, si escau, i cada professor                
de la matèria dualitzada  introduirà  la nota final a l'aplicatiu corresponent. 

 
3. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE CADA UNITAT FORMATIVA 
 
L’avaluació de la U.F. es farà de forma contínua al llarg de la seva durada. Per tant és imprescindible                   
l’assistència habitual de l’alumnat a classe. S’aplicaran les Normes d’Organització i Funcionament de             
Centre en els casos d’absentisme i mal comportament. 
 
En quant a l’absentisme, si l’alumne falta de manera injustificada més del 10% de les hores de la UF,                   
estarà suspès i podrà presentar-se a la 2ª convocatòria (juny). Si les faltes d’assistència són               
conseqüència que l’alumne compagina els seus estudis amb el treball, deurà justificar-ho a través              
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d’un certificat de l’Empresa, on hi constaran els horaris i els torns, i podrà faltar fins al 30% de les                    
hores. 
 
Davant de comportaments incorrectes de l’alumnat el professor actuarà aviat, per sistema i de 
manera proporcionada segons l’acció efectuada per l’alumne, donant-li una conseqüència a la seva 
acció. Aquestes conseqüències que rebran estan pensades pel propi bé de l’alumne i del dret del 
grup en general a rebre classe en un ambient adequat per a l’estudi.  
 
Ens basem en el Reial Decret d’aquest Cicle Formatiu (Real Decreto 686/2010), article 5 (Competencias 
profesionales, personales y sociales), on els punts “q” i “r” diuen que l’alumne ha de saber: 
 
q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo 
relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 
 
 
 
Depenent de la gravetat del fet, l’alumne podrà tindre una o vàries de les següents conseqüències:  

repetir l’acció que se li ha manat, fent-la de millor manera. 
demanar perdó. 
nota negativa en l’actitud C6 (quantitat segons el que ha fet). 
suspensió de l’assistència a classe, anant a la sala de professors a apuntar-s’hi (segons les 
Normes d’Organització i Funcionament de Centre). 
a les tres suspensions entre tots els mòduls, tindrà prohibida l’assistència a classe per 3 dies 
(o serà expulsat del mòdul la resta del curs si és un fet molt greu). 
el professor pot dir altres conseqüències que siguin proporcionades al fet (dues notes             
negatives, ajudar a netejar la classe, etc). 
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Instruments d’avaluació UF1: 
Els instruments d’avaluació estaran formats pels següents apartats, segons el mètode ABP            
consensuat al nostre departament: 
 
 

C1- Coavaluació i qüestionari    
d'avaluació  (10%) 

Coavaluació i qüestionari d'avaluació. 5% cadascun. 

C2- Treball individual (10%) Aprofitament de les hores de classe 
C3- Lliurament de la planificació     
del treball, acords i objectius     
(10%) 

Correspon a la planificació, acords i objectius de l'inici. 
La puntuació 7%, 1% i 2% respectivament. 

C4-Desenvolupament i realització   
del treball (40%) 

30% nota grupal corresponent al treball escrit i 10% nota individual per 
la participació en aquest. 

C5- Presentació (20%) 10% nota grupal corresponent al format, aparença i estructura de 
la presentació i 10% nota individual per la defensa de la           
presentació. 

C6- Actitud  (10%) Actituds presentades i adquirides durant el procés, inclou activitats         
complementaries. 

 
Documents a lliurar en el cas: 
 

✗ coavaluació, ✗ planificació del treball, 
 
✗ qüestionari d'avaluació,                        ✗ treball final, 
 
✗ acords inicials,            ✗ presentació, 
 
✗ objectius, ✗ diari d'incidències. 

 
En el document «planificació del treball» ha de constar: 
 

✔ nom de la tasca, 
 
✔ descripció de la tasca, 
 
✔ nom curt de la tasca  -  l'assignat en el tauler SCRUM, 
 
✔ durada, 
 
✔ prioritat, 
 
✔ en el tauler SCRUM s'afegirà el responsable, 
 
✔ ANOTACIÓ: cada tasca ha de ser lliurable i comprovable que funciona en la sessió. 
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Demano un mínim de 4,5 (sense arrodoniment) en la mitja de totes les notes individuals de cada                 
alumne (C2, part de C4, part de C5, C6). Si no les assoleix tindrà la UF suspesa i deurà presentar-se                    
a la segona convocatòria. 
 
Si tots els membres de l’equip (els 3 membres) trauen 8 (sense arrodoniment) o més en la nota final                   
individual i els documents col·lectius han sigut entregats a temps del cas es sumarà un 1 punt a                  
cadascun en la nota total perquè demostra que han fet un bon treball en equip sense deixar ningú                  
enrere. En cas que un membre del grup sigui expulsat per no fer res o algun altre motiu adequat                   
segons el professor, es miraria la nota dels altres dos membres per a pujar el punt. 
 
 
Es realitzaran dos Sprints ABP: 

- Sprint 1 (60% nota final uf, 23h): inclou NF1: Planificació d'interfícies gràfiques i part de NF2:                
Definició i aplicació d'estils. 

- Sprint 2 (40% nota final uf, 16h): inclou NF2: Definició i aplicació d'estils. 
 
 
 
El següent quadre mostra com s’obté la qualificació de cada RA, en funció dels instruments               
d’avaluació.  
 
 

 Instruments d’avaluació (%) 
Qualificació dels Resultats   
d’Aprenentatge Sprint 1 Sprint 2  
RA1  = 40 0 
RA2 = 20 40 
Total 60 40 

 
La qualificació de la UF1 (QUF1) és la suma ponderada dels RA1 i RA2. Es considera aprovada la UF                   
si la nota és 5 (sobre 10) o superior, sense cap arrodoniment. Si l’alumne trau entre 4.5 i 4.9 el                    
professor decidirà si es pot considerar aprovat. 
 
 
En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una prova en el període de recuperació                   
establert pel centre, tradicionalment al mes de juny (“Avaluació de juny” o “segona avaluació”). 
 
 
 
Aquesta prova escrita constarà d’una part de teoria i d’una part d’exercicis i s’aprova amb una nota                 
de 5 o superior (sense cap arrodoniment). És el clàssic examen, no serà metodologia ABP, donat                
que no té sentit fer aquest mètode en una prova d’un dia. L’alumne anirà a tota la UF (no una part). 
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Instruments d’avaluació UF2: 
 
Es realitzaran un Sprint ABP: 

- Sprint 3 (100% nota final uf, 30h): inclou NF1: Preparació i implantació de contingut              
multimèdia i  NF2: Integració de contingut interactiu. 

 
 
 
El següent quadre mostra com s’obté la qualificació de cada RA, en funció dels instruments               
d’avaluació.  
 
 

 Instruments d’avaluació (%) 
Qualificació dels Resultats   
d’Aprenentatge 

Sprint 3 
 

RA1  = 50 
RA2 = 50 
Total 100 

 
 
La qualificació de la UF1 (QUF1) és la suma ponderada dels RA1 i RA2. Es considera aprovada la UF                   
si la nota és 5 (sobre 10) o superior, sense cap arrodoniment. Si l’alumne trau entre 4.5 i 4.9 el                    
professor decidirà si es pot considerar aprovat. 
 
 
En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una prova en el període de recuperació                   
establert pel centre, tradicionalment al mes de juny (“Avaluació de juny” o “segona avaluació”). 
 
 
 
Aquesta prova escrita constarà d’una part de teoria i d’una part d’exercicis i s’aprova amb una nota                 
de 5 o superior (sense cap arrodoniment). És el clàssic examen, no serà metodologia ABP, donat                
que no té sentit fer aquest mètode en una prova d’un dia. L’alumne anirà a tota la UF (no una part). 
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Instruments d’avaluació UF3: 
 
Es realitzarà un Sprint ABP: 

- Sprint 4 (50% nota final uf, 15h): inclou NF1: Desenvolupament de webs accessibles i NF2:               
Desenvolupament de webs amigables. Usabilitat. 

 
 
El següent quadre mostra com s’obté la qualificació de cada RA, en funció dels instruments               
d’avaluació.  
 
 

 Instruments d’avaluació (%) 
Qualificació dels Resultats   
d’Aprenentatge Sprint 4 
RA1  = 50 
RA2 = 50 
Total 100 

 
 
La qualificació de la UF1 (QUF1) és la suma ponderada dels RA1 i RA2. Es considera aprovada la UF                   
si la nota és 5 (sobre 10) o superior, sense cap arrodoniment. Si l’alumne trau entre 4.5 i 4.9 el                    
professor decidirà si es pot considerar aprovat. 
 
 
En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una prova en el període de recuperació                   
establert pel centre, tradicionalment al mes de juny (“Avaluació de juny” o “segona avaluació”). 
 
 
 
Aquesta prova escrita constarà d’una part de teoria i d’una part d’exercicis i s’aprova amb una nota                 
de 5 o superior (sense cap arrodoniment). És el clàssic examen, no serà metodologia ABP, donat                
que no té sentit fer aquest mètode en una prova d’un dia. L’alumne anirà a tota la UF (no una part). 
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BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA 
 
- DISEÑO DE INTERFACES WEB. CFGS. Ed. Ra-Ma. Córcoles Tendero, Jose Eduardo / 
Montero Simarro, Francisco /. 2012.        ISBN 978-84-9964-154-6 
 
- http://www.w3schools.com/. Tenen tutorials i referencies de HTML i CSS. Anglès. 
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