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DADES GENERALS REFERENTS AL CURS

1. FAMÍLIA PROFESSIONAL: SERVEIS A LES EMPRESES
ÀREA PROFESSIONAL: INFORMÀTICA

2. DENOMINACIÓ DEL CURS: DISSENY DE PAGINES WEB

3. CODI: EMXX03DCP

4. TIPUS: ESPECÍFIC

5. OBJECTIU GENERAL

En acabar el curs l'alumne coneixerà les característiques principals
d'internet, el seu funcionament, així com localitzar i obtenir
informació a través d'Internet, amb maneig del correu electrònic,
cercadors, transmissió de fitxers, etc.
Així mateix, l'alumne crearà pagines Web en format HTML, així com
utilitzant programes de disseny, específics, amb els seus components
de textos, imatges, gràfics, animacions, vídeo i hipervincles,
disposant la informació d'una forma atractiva per als usuaris

6. REQUISITS DEL PROFESSORAT

Ateses les necessitats pròpies del col·lectiu, es creu necessari dotar
al curs de dos professionals amb les següents especialitats:

Un professor especialista en la matèria en qüestió i un professor
tutor de suport coneixedor de les característiques didàctiques i
pedagògiques específiques del procés d'aprenentatge de les persones
amb discapacitat. El treball conjunt d'aquests professionals permet un
aprenentatge continu i un enriquiment en la formació tant dels alumnes
com dels propis professionals.

6.1. Nivell acadèmic
Professor específic: Titulació universitària (preferent Llicenciat/
Diplomat en informàtica, dissenyador gràfic, o similar) o, si no n'hi
ha, capacitació professional equivalent en l'ocupació relacionada amb
el curs.

Professor-tutor de suport: Requereix titulació universitària.
Preferentment mestre o llicenciat en Pedagogia o Psicologia.

6.2. Experiència professional
Hauran de tenir un any d'experiència laboral.

6.3. Nivell pedagògic
Caldrà tenir formació metodològica o experiència docent

7. REQUISITS D'ACCÉS DE L'ALUMNE

El requisit per ser seleccionat, atès que ens referim a persones amb
discapacitat, és estar en possessió del certificat de minusvalidesa.

7.1. Nivell acadèmic o de coneixements generals
Graduat en ESO, graduat escolar
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7.2. Nivell professional o tècnic
Es precisen coneixements en informàtica bàsica, encara que no cal
experiència.

7.3. Condicions físiques
Cap especialment.

8. NOMBRE D'ALUMNES: 12 Alumnes

9. RELACIÓ SEQÜENCIAL DE BLOCS DE MÒDULS FORMATIUS

- 1. Introducció a Internet.
- 2. Creació de pàgines Web en HTML.
- 3. Multimèdia i gràfics per al Web
- 4. HTML avançat.
- 5. Publicació i manteniment de pàgines Web.
- 6. Java

10. DURADA

Continguts pràctics (pràctiques a l’empresa):..............225 hores
Coneixements professionals:................................127 hores
Avaluacions:............................................... 23 hores
Durada total:..............................................375 hores

11. INSTAL·LACIONS

11.1. Aula de classes teoricopràctiques
- Superfície: 45m2 (3m2/alumne)
- Mobiliari: L’aula estarà equipada amb mobiliari docent per a 12
places d’adults, a més dels elements auxiliars.
- Il·luminació: uniforme de 250-350 lux.
- Ventilació natural
- El condicionament elèctric haurà de complir les normes de baixa
tensió i estar preparat de manera que permeti la realització de les
practiques.
- L'aula haurà d'estar proveïda de la corresponent instal·lació perquè
tots els ordinadors puguin connectar-se simultàniament a Internet
Infovia a través de línies telefòniques (RTB, XDSI o ADSL).

11.2. Altres Instal·lacions
Com instal·lacions de suport caldrà disposar de les següents:
- Un espai mínim de 50m2 per a despatxos de direcció, sala de
professors i activitats de coordinació.
- Una secretaria.
- Lavabos i serveis higienicosanitaris en número adequat a la
capacitat del centre.
Els centres hauran de reunir les condicions higièniques acústiques,
d'habitabilitat i de seguretat, exigides per la legislació vigent i
disposar de llicència municipal d'obertura com centre de formació.

12. EQUIP I MATERIAL

12.1. Equip
- Hardware.
- Un sistema informàtic compatible amb la següent configuració mínima:
- CPU PentiumIII a 600 MHz amb 64 Mb de RAM, disc dur de 4 Gb, targeta
de so de 16 bits, altaveus i lector de CD-ROM 16x.
- 12 llocs de treball simultanis amb monitor VGA en color i teclat en
Espanyol.
- 1 impressora làser b/n.
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- 1 impressora color.
- Els esmentats equips hauran d'estar dotats d'accés a Internet
mitjançant 9 línies telefòniques convencionals o preferentment formant
una xarxa local i accedint a través d'una línia ADSL
- Caldran a més els components addicionals tipus mòdem i/o router i/o
targetes de xarxa local i/o targeta d'accés a ADSL.
- Software.
- Sistema operatiu windows 95, 98, milenium o XP.
- Navegadors d'Internet com ara Netscape Navigator, o Internet
Explorer.
- Programes de correu electrònic tipus Netscape, Endora, Correu
electrònic, etc.
- Aplicacions Internet per a tasques com: lector de notícies, xerrades
interactives, connexions remotes, càrrega de fitxers FTP, etc.
- Aplicacions per a disseny de Pàgines Web, Front Page, Page Mill,
Macromedia o similars.
- Aplicacions de retoc fotogràfic: Photoshop o similar.
- Aplicacions per a animació de gràfics: Gif Animator o similar.
- Aplicacions per a inserció de vídeo: Tova Premiere o similar.

12.2. Eines i utillatge
S'utilitzaran els necessaris i en quantitat suficient per ser
executades les pràctiques pels alumnes de manera simultània.

12.3. Material de consum
S'utilitzarà el necessari, i en quantitat suficient.

12.4. Material didàctic
Als alumnes se'ls proporcionarà els mitjans didàctics i el material
escolar, imprescindibles, per al desenvolupament del curs.

12.5. Elements de protecció
En el desenvolupament de les pràctiques s'utilitzaran els mitjans
necessaris de Seguretat i Higiene a la feina i s'observaran les normes
legals sobre això.

13. INCLUSIÓ DE NOVES TECNOLOGIES
El curs es considera en la seva totalitat com de Noves Tecnologies a
l'Àrea d'Informàtica.

DADES ESPECÍFIQUES DE CADA MÒDUL O GRUP DE MATÈRIES INTEGRANTS DEL
CURS DE DISSENY DE PÀGINES WEB

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL I

INTRODUCCIÓ A INTERNET

15. OBJECTIU DEL MÒDUL I

Adquirir els coneixements bàsics de què és i com funciona Internet.
Conèixer els serveis i sistemes d'accés a la xarxa, la instal·lació
dels programes, i recursos de la xarxa.

16. DURADA DEL MÒDUL I

25 hores
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17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL I

A) Continguts procedimentals
- Configurar i instal·lar diversos programes d'accés a internet.
- Configurar el software adequadament.
- Conèixer les característiques dels diferents sistemes d'accés a la
xarxa.
- Buscar informació a través d'internet.
- Descarregar programes des de la xarxa.
- Utilitzar el correu electrònic.
- Utilitzar les altres aplicacions i serveis d'internet.
- Contractar comptes de correu i espais web gratuïts.

B) Continguts teòrics
- Introducció històrica a Internet.
- Aspectes generals d'Internet.
- Què és internet?
- Què es pot fer a internet?
- El protocol TCP/IP.
- Requeriments tècnics per a la instal·lació dels diferents programes
d'accés a internet.
- Característiques d'ordinador.
- Programes i sistemes operatius.
- Mitjans de connexió a internet.
- Accés mitjançant RTB , XDSI i ADSL
- Accés via satèl·lit.
- Accés mitjançant xarxes locals.
- Serveis d'Internet.
- Navegar per Internet.
- Microsoft Explorer.
- Netscape.
- Navigator.
- Cercadors de la xarxa.
- Descàrregues mitjançant FTP.
- Correu electrònic.
- Outlook.
- Netscape Mesenger
- Llistes de correu.
- Altres serveis d'Internet.

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Destresa operativa de teclats i maneig eficient de dades
informàtiques.
- Capacitat de retenció de conceptes.
- Retenció mental.
- Agilitat i concentració.

D) Continguts actitudinals

Una de les tasques prioritàries del professor-tutor de suport, entre
d'altres, serà la de reforçar l'assimilació de continguts
actitudinals, ja que al llarg de la nostra experiència hem observat
que és un dels aspectes menys treballats en les persones amb
discapacitat:

- Capacitat de resolució de problemes
És la disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una
situació determinada mitjançant l'organització o l'aplicació d'una
estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular
solucions i avaluar), definida o no, amb la finalitat de trobar la
solució.
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- Correcció de faltes en el procés d'escriptura i la presentació de
treballs.
- Autocorrecció de la posició dels dits sobre el teclat i la posició
corporal.
- Constància en la revisió de textos, informes i documents elaborats
en les aplicacions informàtiques.
- Capacitat d'organització del treball
És la disposició i habilitat per crear les condicions adequades
d'utilització dels recursos humans o materials existents, per
realitzar les tasques amb el màxim d'eficàcia i eficiència.
- Capacitat de responsabilitat a la feina
És la disposició per implicar-se a la feina, considerant-la
l'expressió de la competència personal i professional, i vetllant pel
bon funcionament dels recursos humans o materials relacionats amb el
treball.
- Conservació del material informàtic.
- Compliment de les normes de seguretat.
- Pulcritud a la presentació de documents.
- Actuar amb ètica i responsabilitat
- Capacitat de treball en equip
És la disposició i habilitat per col·laborar de manera coordinada en
la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones amb la
finalitat d'aconseguir un objectiu proposat.
- Coordinació amb els companys per compartir el material informàtic i
elaborar els treballs.
- Tolerància i generositat cap als seus companys i interès pel
treball en grup.
- Capacitat d'autonomia
És la capacitat per realitzar una tasca de manera independent, és a
dir, executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajuda
o suport.
Aquesta capacitat de treballar de manera autònoma no vol dir que el
professional, en algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat.
- Autonomia a l'hora de buscar informació i ajuda per resoldre les
dificultats o els dubtes en l'ús de les aplicacions informàtiques.
- Raonament lògic dels processos que fa la maquinària i que ha de fer
l'usuari.
- Capacitat de relació interpersonal
És la disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb un
tracte adequat, amb atenció i empatia.
- Capacitat d'iniciativa
És la disposició i habilitat per prendre decisions sobre propostes o
accions. Donat el cas que vagin en la línia de millorar el procés,
producte o servei, per canvi o modificació, s'està definint la
capacitat d'innovació.
- Optimització del treball
- Eficiència en l'ús de l'aplicació informàtica més adequada.
- Eficàcia en l'organització i l'actualització de la informació.
- Ordre i mètode de treball
- Seqüència de les accions d'un procés de creació de documents o
d'actualització d'informació.
- Confiança en un mateix
- Superació de les dificultats en l'ús de les prestacions i de les
funcions d'una aplicació informàtica.
- Autoestima i autoavaluació dels progressos i dels aprenentatges.
- Creativitat
- Assaig espontani de noves funcions o processos de les aplicacions
informàtiques per millorar el treball.
- Originalitat a la presentació de textos i de gràfics
- Obertura a l'àmbit informàtic i la seva evolució
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- Interès pels avanços en els equips i les seves aplicacions
informàtiques.
- Assimilació de nous mètodes de tractament i elaboració de la
informació.
- Interès per l'entorn social en el tractament de dades personals.
- Esperit crític sobre l'evolució de la tecnologia i de l'ésser humà.
- Actitud positiva front el fet informàtic
- Respecte per la salut i la seguretat laboral
- Observació de normes ergonòmiques sobre pantalles i teclats.
- Consideració per la salut pròpia i dels altres en la distribució de
l'espai de treball.
- Qualitat del treball: Neteja i pulcritud a la presentació dels
documents.

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL III

CREACIÓ DE PÀGINES WEB EN HTML

15. OBJECTIU DEL MÒDUL III

Conèixer el llenguatge HTML com eina de creació de pàgines web.
Utilitzar programes editors d'HTML, elegint el més adequat per a cada
tasca.

16. DURADA DEL MÒDUL III

45 hores.

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL III

A) Continguts pràctics

- Crear pàgines web, utilitzant els diferents elements del llenguatge
HTML.
- Buscar a la xarxa recursos sobre HTML.
- Conèixer les avantatge s'inconvenients de cadascun dels editors
d'HTML.
- Crear una llista d'incompatibilitats conegudes entre els diferents
navegadors.
- Comprovar les diferències en les pàgines construïdes, amb Front
Page, Dream Weaber, Page Mill i Home Site.

B) Continguts teòrics

- Per a cada un dels navegadors.
- El llenguatge HTML.
- Estructura d'un document HTML.
- Creació d'un Lloc Web.
- Programes editors d'HTML.

C) Continguts relacionats amb la professionalitat

- Iniciativa i actitud activa en l'optimització de les dades i
informacions.
- Capacitat d'associació conceptual.
- Creativitat i bon gust en el disseny.
- Destresa en operatòria de teclats i maneig eficient de l'ordinador.
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D) Continguts actitudinals

Una de les tasques prioritàries del professor-tutor de suport, entre
d'altres, serà la de reforçar l'assimilació de continguts
actitudinals, ja que al llarg de la nostra experiència hem observat
que és un dels aspectes menys treballats en les persones amb
discapacitat:

- Capacitat de resolució de problemes:
És la disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una
situació determinada mitjançant l'organització o l'aplicació d'una
estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular
solucions i avaluar), definida o no, amb la finalitat de trobar la
solució.
- Correcció de faltes en el procés d'escriptura i la presentació de
treballs.
- Autocorrecció de la posició dels dits sobre el teclat i la posició
corporal.
- Constància en la revisió de textos, informes i documents elaborats
en les aplicacions informàtiques.
- Capacitat d'organització del treball:
És la disposició i habilitat per crear les condicions adequades
d'utilització dels recursos humans o materials existents, per
realitzar les tasques amb el màxim d'eficàcia i eficiència.
- Capacitat de responsabilitat a la feina:
És la disposició per implicar-se a la feina, considerant-la
l'expressió de la competència personal i professional, i vetllant pel
bon funcionament dels recursos humans o materials relacionats amb el
treball.
- Conservació del material informàtic.
- Compliment de les normes de seguretat.
- Pulcritud a la presentació de documents.
- Actuar amb ètica i responsabilitat
- Capacitat de treball en equip:
És la disposició i habilitat per col·laborar de manera coordinada en
la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones amb la
finalitat d'aconseguir un objectiu proposat.
- Coordinació amb els companys per compartir el material informàtic i
elaborar els treballs.
- Tolerància i generositat cap als companys i interès pel treball en
grup.
- Capacitat d'autonomia:
És la capacitat per realitzar una tasca de manera independent, és a
dir, executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajuda
o suport
Aquesta capacitat de treballar de manera autònoma no vol dir que el
professional, en algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat.
- Autonomia a l'hora de buscar informació i ajuda per resoldre les
dificultats o els dubtes en l'ús de les aplicacions informàtiques.
- Raonament lògic dels processos que fa la maquinària i que ha de fer
l'usuari.
- Capacitat de relació interpersonal:
És la disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb un
tracte adequat, amb atenció i empatia.
- Capacitat d'iniciativa:
És la disposició i habilitat per prendre decisions sobre propostes o
accions. Donat el cas que vagin en la línia de millorar el procés,
producte o servei, per canvi o modificació, s'està definint la
capacitat d'innovació.
- Optimització del treball:
- Eficiència en l'ús de l'aplicació informàtica més adequada.
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- Eficàcia en l'organització i l'actualització de la informació.
- Ordre i mètode de treball:
- Seqüència de les accions d'un procés de creació de documents o
d'actualització d'informació.
- Confiança en un mateix:
* Superació de les dificultats en l'ús de les prestacions i de les
funcions d'una aplicació informàtica.
- Autoestima i autoavaluació dels progressos i dels aprenentatges.
- Creativitat:
- Assaig espontani de noves funcions o processos de les aplicacions
informàtiques per millorar el treball.
- Originalitat a la presentació de textos i de gràfics.
- Obertura a l'àmbit informàtic i la seva evolució:
- Interès pels avanços en els equips i les seves aplicacions
informàtiques.
- Assimilació de nous mètodes de tractament i elaboració de la
informació.
- Interès per l'entorn social en el tractament de dades personals.
- Esperit crític sobre l'evolució de la tecnologia i de l'ésser humà.
- Actitud positiva front el fet informàtic.
- Respecte per la salut i la seguretat laboral:
- Observació de normes ergonòmiques sobre pantalles i teclats.
- Consideració per la salut pròpia i dels altres en la distribució de
l'espai de treball.
- Qualitat del treball: Neteja i pulcritud a la presentació dels
documents.

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL IV

MULTIMÈDIA I GRÀFICS PER A WEB

15. OBJECTIU DEL MÒDUL IV

Conèixer i incorporar elements multimèdia amb diversos programes en
una pàgina web.
Conèixer els diferents formats d'imatge utilitzats en la publicació de
pàgines web, tractant-los i modificant-los per a la seva publicació a
internet.

16. DURADA DEL MÒDUL IV

140 hores.

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL IV

A) Continguts procedimentals
- Retocar una imatge utilitzant Tova Photoshop
- Optimitzant les imatges.
- Visualitzant de la manera més adequada.
- Utilitzant les eines de selecció.
- Creant i modificant capes per a la seva inclusió en documents web.
- Modificant el color.
- Utilitzant les eines de retoc.
- Manejant canals i màscares.
- Aplicant els filtres adequats.
- Adaptant la mida i el format.
- Guardant correctament el document amb les modificacions necessàries
per a la seva publicació a internet.
* Adequar imatges utilitzant Tova Image Ready
- Aplicant ajustaments de la paleta d'optimització.
- Redimensionant la imatge.
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- Utilitzant les capes i màscares.
- Optimitzar colors creant una taula, afegint-ne nous i canviant
colors per fer-los compatibles.
- Creant Droplet.
- Definint i ajustant les opcions.
* Crear un arxiu GIF animat utilitzant Fireworks.
- Dibuixant i editant objectes.
- Utilitzant colors i transparències.
- Incorporant textos.
- Aplicant efectes de Rollovers.
- Crear una pàgina web amb Front Page.
- Incloent text i imatges.
- Inserint taules.
- Inserint hipervincles.
- Introduint fulles d'estil i formularis.
* Crear una pàgina web utilitzant Dream Weber
- Planificant el lloc web.
- Creant vincles.
- Aplicant formats de text.
- Inserint imatges.
- Creant taules.
- Usant capes.
- Inserint marcs.
- Inserint Mitjans.
- Utilitzant l'editor d'HTML.
- Creant formularis.
* Inserir animacions creades amb Flaix
- Configurant la pel·lícula.
- Utilitzant les eines de dibuix vectorial.
- Incloent textos.
- Important objectes i animacions.
- Creant símbols gràfics.
- Afegint sons.
- Implementant interactivitat a les pel·lícules.

B) Continguts teòrics
* Tractament de gràfics en la web.
- Formats d'arxius utilitzats.
- Qüestions que s'han de tenir en compte en l'elecció dels formats.
- Animacions, multimèdies i mapes sensibles.
- Eines per al tractament de les imatges.
- Obtenció, tractament i inclusió d'imatges.
- Tova i Macromedia
* Multimèdia per al web
- Utilització del vídeo en la web.
- Incompatibilitats entre navegadors.
- Formats d'àudio i vídeo.
- Programes d'edició de vídeo.

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Capacitat de concentració i abstracció a la feina.
- Facilitat en l'associació de coneixements teòrics.
- Creativitat i bon gust en el disseny.

D) Continguts actitudinals
Una de les tasques prioritàries del professor-tutor de suport, entre
d'altres, serà la de reforçar l'assimilació de continguts
actitudinals, ja que al llarg de la nostra experiència hem observat
que és un dels aspectes menys treballats en les persones amb
discapacitat
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- Capacitat de resolució de problemes:
És la disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una
situació determinada mitjançant l'organització o l'aplicació d'una
estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular
solucions i avaluar), definida o no, amb la finalitat de trobar la
solució.
- Correcció de faltes en el procés d'escriptura i la presentació de
treballs.
- Autocorrecció de la posició dels dits sobre el teclat i la posició
corporal.
- Constància en la revisió de textos, informes i documents elaborats
en les aplicacions informàtiques.
- Capacitat d'organització del treball:
És la disposició i habilitat per crear les condicions adequades
d'utilització dels recursos humans o materials existents, per
realitzar les tasques amb el màxim d'eficàcia i eficiència.
- Capacitat de responsabilitat a la feina:
És la disposició per implicar-se a la feina, considerant-la
l'expressió de la competència personal i professional, i vetllant pel
bon funcionament dels recursos humans o materials relacionats amb el
treball.
- Conservació del material informàtic.
- Compliment de les normes de seguretat.
- Pulcritud a la presentació de documents.
- Actuar amb ètica i responsabilitat.
- Capacitat de treball en equip:
És la disposició i habilitat per col·laborar de manera coordinada en
la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones amb la
finalitat d'aconseguir un objectiu proposat.
- Coordinació amb els companys per compartir el material informàtic i
elaborar els treballs.
- Tolerància i generositat cap als companys i interès pel treball en
grup.
- Capacitat d'autonomia:
És la capacitat per realitzar una tasca de manera independent, és a
dir, executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajuda
o suport.
Aquesta capacitat de treballar de manera autònoma no vol dir que el
professional, en algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat.
- Autonomia a l'hora de buscar informació i ajuda per resoldre les
dificultats o els dubtes en l'ús de les aplicacions informàtiques.
- Raonament lògic dels processos que fa la maquinària i que ha de fer
l'usuari.
- Capacitat de relació interpersonal:
És la disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb un
tracte adequat, amb atenció i empatia.
- Capacitat d'iniciativa:
És la disposició i habilitat per prendre decisions sobre propostes o
accions. Donat el cas que vagin en la línia de millorar el procés,
producte o servei, per canvi o modificació, s'està definint la
capacitat d'innovació.
- Optimització del treball:
- Eficiència en l'ús de l'aplicació informàtica més adequada.
- Eficàcia en l'organització i l'actualització de la informació.
- Ordre i mètode de treball:
- Seqüència de les accions d'un procés de creació de documents o
d'actualització d'informació.
- Confiança en un mateix:
- Superació de les dificultats en l'ús de les prestacions i de les
funcions d'una aplicació informàtica.
- Autoestima i autoavaluació dels progressos i dels aprenentatges.
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- Creativitat:
- Assaig espontani de noves funcions o processos de les aplicacions
informàtiques per millorar el treball.
- Originalitat a la presentació de textos i de gràfics
- Obertura a l'àmbit informàtic i la seva evolució:
- Interès pels avanços en els equips i les seves aplicacions
informàtiques.
- Assimilació de nous mètodes de tractament i elaboració de la
informació.
- Interès per l'entorn social en el tractament de dades personals.
- Esperit crític sobre l'evolució de la tecnologia i de l'ésser humà.
- Actitud positiva front el fet informàtic
- Respecte per la salut i la seguretat laboral:
- Observació de normes ergonòmiques sobre pantalles i teclats.
- Consideració per la salut pròpia i dels altres en la distribució de
l'espai de treball.
- Qualitat del treball:
- Neteja i pulcritud a la presentació dels documents.

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL V

HTML AVANÇAT

15. OBJECTIU DEL MÒDUL V

Conèixer les tècniques de programació de pàgines web, per aportar més
interactivitat a un lloc web.

16. DURADA DEL MÒDUL V

65 hores.

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL V

A) Continguts procedimentals

- Crear un formulari per recollir informació sobre visites a una
pàgina web.
- Dissenyar una pàgina web amb frames que contingui un marc d'índex i
un marc de títol.
- Buscar informació a Internet sobre les fulles d'estil en cascada i
les especificacions acceptades pels navegadors més utilitzats.
- Crear un arxiu d'especificacions de full d'estil i aplicar-la a un
lloc web.
- Connectar un formulari de recollida de dades amb una aplicació CGI
de servidor.
- Realitzar mitjançant ASP, una pàgina web que permeti realitzar
recerques en una base de dades.
- Crear un comptador de visites mitjançant programació amb ASP.
- Investigar a internet i localitzar informació sobre java Script
i les seves normes d'aplicació.
- Buscar pàgines web que utilitzin elements Javascript i estudiar el
seu funcionament.
- Crear un script que sol·liciti a l'usuari una contrasenya per
accedir a una pàgina web.
- Descarregar “applets” de Java des d'Internet i comprovar el seu
funcionament.
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B) Continguts teòrics

- Formularis en una pàgina web.
- Etiquetes bàsiques en HTML.
- Creació de formularis amb Front page.
- Creació de formularis amb Dreamweaver.
- Introducció als programes CGI.
- Tractament de formularis amb programes CGI.
- “Frames” i fulles d'estil.
- Creació de pàgines amb “frames”.
- Fulles d'estil en cascada.
- Pàgines actives de servidor.
- Introducció a ASP.
- Conceptes bàsics de programació en VBscript.
- Comunicació d'una base de dades amb una pàgina ASP.
- Recerca d'informació en una base de dades mitjançant ASP.
- Altres aplicacions de la tecnologia ASP.
- Introducció a Java script.
- Introducció a Java script i Java.
- Elements del llenguatge.
- Diferències entre Java script i Java.
- Elements del llenguatge.
- Creació de script amb Java Script.
- Tractament de Java script en els editors HTML
- Aplets Java.
- Seguretat en la web.
- Trucs de l'administrador de webs.

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Destresa en operatòria de teclats i maneig de les diferents
aplicacions d'Internet.
- Sentit de la responsabilitat en l'ús dels programes.
- Iniciativa i actitud activa en l'optimització de dades i
informacions.

D) Continguts actitudinals
Una de les tasques prioritàries del professor de suport-tutor, entre
d'altres, serà la de reforçar l'assimilació de continguts
actitudinals, ja que al llarg de la nostra experiència hem observat
que és un dels aspectes menys treballats en les persones amb
discapacitat:
- Capacitat de resolució de problemes:
És la disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una
situació determinada mitjançant l'organització o l'aplicació d'una
estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular
solucions i avaluar), definida o no, amb la finalitat de trobar la
solució.
- Correcció de faltes en el procés d'escriptura i la presentació de
treballs.
- Autocorrecció de la posició dels dits sobre el teclat i la posició
corporal.
- Constància en la revisió de textos, informes i documents elaborats
en les aplicacions informàtiques.
- Capacitat d'organització del treball:
És la disposició i habilitat per crear les condicions adequades
d'utilització dels recursos humans o materials existents, per
realitzar les tasques amb el màxim d'eficàcia i eficiència.
- Capacitat de responsabilitat a la feina:
És la disposició per implicar-se a la feina, considerant-la
l'expressió de la competència personal i professional, i vetllant pel
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bon funcionament dels recursos humans o materials relacionats amb el
treball.
- Conservació del material informàtic.
- Compliment de les normes de seguretat.
- Pulcritud a la presentació de documents.
- Actuar amb ètica i responsabilitat
- Capacitat de treball en equip:
És la disposició i habilitat per col·laborar de manera coordinada en
la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones amb la
finalitat d'aconseguir un objectiu proposat.
- Coordinació amb els companys per compartir el material informàtic i
elaborar els treballs.
- Tolerància i generositat cap als seus companys i interès pel
treball en grup,
- Capacitat d'autonomia:
És la capacitat per realitzar una tasca de manera independent, és a
dir, executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajuda
o suport.
Aquesta capacitat de treballar de manera autònoma no vol dir que el
professional, en algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat.
- Autonomia a l'hora de buscar informació i ajuda per resoldre les
dificultats o els dubtes en l'ús de les aplicacions informàtiques.
- Raonament lògic dels processos que fa la maquinària i que ha de fer
l'usuari.
- Capacitat de relació interpersonal:
És la disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb un
tracte adequat, amb atenció i empatia.
- Capacitat d'iniciativa:
És la disposició i habilitat per prendre decisions sobre propostes o
accions. Donat el cas que vagin en la línia de millorar el procés,
producte o servei, per canvi o modificació, s'està definint la
capacitat d'innovació.
- Optimització del treball:
- Eficiència en l'ús de l'aplicació informàtica més adequada.
- Eficàcia en l'organització i l'actualització de la informació.
- Ordre i mètode de treball:
- Seqüència de les accions d'un procés de creació de documents o
d'actualització d'informació.
- Confiança en un mateix:
- Superació de les dificultats en l'ús de les prestacions i de les
funcions d'una aplicació informàtica.
- Autoestima i autoavaluació dels progressos i dels aprenentatges.
- Creativitat:
- Assaig espontani de noves funcions o processos de les aplicacions
informàtiques per millorar el treball.
- Originalitat a la presentació de textos i de gràfics
- Obertura a l'àmbit informàtic i la seva evolució:
- Interès pels avanços en els equips i les seves aplicacions
informàtiques.
- Assimilació de nous mètodes de tractament i elaboració de la
informació.
- Interès per l'entorn social en el tractament de dades personals.
- Esperit crític sobre l'evolució de la tecnologia i de l'ésser humà.
- Actitud positiva front el fet informàtic
- Respecte per la salut i la seguretat laboral:
- Observació de normes ergonòmiques sobre pantalles i teclats.
- Consideració per la salut pròpia i dels altres en la distribució de
l'espai de treball.
- Qualitat del treball:
- Neteja i pulcritud a la presentació dels documents.
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14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL VI

PUBLICACIÓ I MANTENIMENT D'UN LLOC WEB

15. OBJECTIU DEL MÒDUL VI

Conèixer les tècniques de publicació i manteniment d'un lloc web a
Internet.
Realitzar el disseny d'un lloc per a una empresa.

16. DURADA DEL MÒDUL VI

55 hores.

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL VI

A) Continguts procedimentals
- Convertir un document de Word al format PDF per publicar-ho en el
web.
- Comprimir i descomprimir arxius amb winzip.
- Crear un lloc web per a una empresa real o fictícia.
- Buscar i recopilar la informació necessària.
- Realitzar un primer esbós.
- Triar les eines del disseny.
- Preparar els elements gràfics.
- Preparar els elements textuals.
- Maquetar les pàgines.
- Comprovar els hiperenllaços.
- Comprovar javascript.
- Publicar el lloc web en un servidor d'internet..
- Publicar el lloc web en un servidor d'internet.
- Publicar mitjançant FTP.
- Actualitzar pàgina del lloc web publicat

B) Continguts teòrics
- Distribució d'arxius i documents per al web.
- Conversió d'arxius a format PDF.
- Creació de formularis en format PDF.
- Compressió i descompressió amb Win Zip.
- Publicació del Lloc Web.
- Publicació amb HTML
- Publicació mitjançant FTP.
- Manteniment del lloc Web.

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Organització i ordre en les diverses fases del procés.
- Precisió en la verificació de tots els detalls.
- Iniciativa per solucionar problemes en el procés d'elaboració.
- Capacitat d'associar idees i arguments.

D) Continguts actitudinals
Una de les tasques prioritàries del professor de suport-tutor, entre
d'altres, serà la de reforçar l'assimilació de continguts
actitudinals, ja que al llarg de la nostra experiència hem observat
que és un dels aspectes menys treballats en les persones amb
discapacitat:

- Capacitat de resolució de problemes:
És la disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una
situació determinada mitjançant l'organització o l'aplicació d'una
estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular
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solucions i avaluar), definida o no, amb la finalitat de trobar la
solució.
- Correcció de faltes en el procés d'escriptura i la presentació de
treballs.
- Autocorrecció de la posició dels dits sobre el teclat i la posició
corporal.
- Constància en la revisió de textos, informes i documents elaborats
en les aplicacions informàtiques.
- Capacitat d'organització del treball:
És la disposició i habilitat per crear les condicions adequades
d'utilització dels recursos humans o materials existents, per
realitzar les tasques amb el màxim d'eficàcia i eficiència.
- Capacitat de responsabilitat a la feina:
És la disposició per implicar-se a la feina, considerant-la
l'expressió de la competència personal i professional, i vetllant pel
bon funcionament dels recursos humans o materials relacionats amb el
treball.
- Conservació del material informàtic.
- Compliment de les normes de seguretat.
- Pulcritud a la presentació de documents.
- Actuar amb ètica i responsabilitat
- Capacitat de treball en equip:
És la disposició i habilitat per col·laborar de manera coordinada en
la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones amb la
finalitat d'aconseguir un objectiu proposat.
- Coordinació amb els companys per compartir el material informàtic i
elaborar els treballs.
- Tolerància i generositat cap als seus companys i interès pel treball
en grup.
- Capacitat d'autonomia:
És la capacitat per realitzar una tasca de manera independent, és a
dir, executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajuda
o suport.
Aquesta capacitat de treballar de manera autònoma no vol dir que el
professional, en algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat.
- Autonomia a l'hora de buscar informació i ajuda per resoldre les
dificultats o els dubtes en l'ús de les aplicacions informàtiques.
- Raonament lògic dels processos que fa la maquinària i que ha de fer
l'usuari.

- Capacitat de relació interpersonal:
És la disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb un
tracte adequat, amb atenció i empatia.
- Capacitat d'iniciativa:
És la disposició i habilitat per prendre decisions sobre propostes o
accions. Donat el cas que vagin en la línia de millorar el procés,
producte o servei, per canvi o modificació, s'està definint la
capacitat d'innovació.
- Optimització del treball:
- Eficiència en l'ús de l'aplicació informàtica més adequada.
- Eficàcia en l'organització i l'actualització de la informació.
- Ordre i mètode de treball:
- Seqüència de les accions d'un procés de creació de documents o
d'actualització d'informació.
- Confiança en un mateix:
- Superació de les dificultats en l'ús de les prestacions i de les
funcions d'una aplicació informàtica.
- Autoestima i autoavaluació dels progressos i dels aprenentatges.
- Creativitat:
- Assaig espontani de noves funcions o processos de les aplicacions
informàtiques per millorar el treball.
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- Originalitat a la presentació de textos i de gràfics
- Obertura a l'àmbit informàtic i la seva evolució:
- Interès pels avanços en els equips i les seves aplicacions
informàtiques.
- Assimilació de nous mètodes de tractament i elaboració de la
informació.
- Interès per l'entorn social en el tractament de dades personals.
- Esperit crític sobre l'evolució de la tecnologia i de l'ésser humà.
- Actitud positiva front el fet informàtic
- Respecte per la salut i la seguretat laboral:
- Observació de normes ergonòmiques sobre pantalles i teclats.
- Consideració per la salut pròpia i dels altres en la distribució de
l'espai de treball.
- Qualitat del treball:
- Neteja i pulcritud a la presentació dels documents.

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL VII

JAVA

15. OBJECTIU DEL MÒDUL VII

Conèixer l'aplicació Java com llenguatge de programació enfocat per a
la seva utilització a Internet.

16. DURADA DEL MÒDUL VII

45 hores.

17. CONTINGUTS FORMATIUS DEL MÒDUL VII

A) Continguts procedimentals
- Obtenir a través d'Internet tutorials i el compilador de Java.
- Descarregar applets de Java des d’Internet.
- Instal·lar el compilador de Java.
- Configurar Java.
- Crear aplicacions d'ús general amb Java.
- Crear un applet gràfic, i insertar-lo en la pàgina web.

B) Continguts teòrics
- Llenguatge de programació Java.
- Característiques de Java.
- Tipus de dades.
- Operadors.
- Applets de Java.
- Seguretat en la web.
- Trucs de l'administrador de la pàgina Web

C) Continguts relacionats amb la professionalitat
- Organització i ordre en les diverses fases del procés.
- Precisió en la verificació de tots els detalls.
- Iniciativa per solucionar problemes en el procés d'elaboració.
- Capacitat d'associar idees i arguments.

D) Continguts actitudinals
Una de les tasques prioritàries del professor de suport-tutor, entre
d'altres, serà la de reforçar l'assimilació de continguts
actitudinals, ja que al llarg de la nostra experiència hem observat
que és un dels aspectes menys treballats en les persones amb
discapacitat:
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- Capacitat de resolució de problemes:
És la disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una
situació determinada mitjançant l'organització o l'aplicació d'una
estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular
solucions i avaluar), definida o no, amb la finalitat de trobar la
solució.
- Correcció de faltes en el procés d'escriptura i la presentació de
treballs.
- Autocorrecció de la posició dels dits sobre el teclat i la posició
corporal.
- Constància en la revisió de textos, informes i documents elaborats
en les aplicacions informàtiques.
- Capacitat d'organització del treball:
És la disposició i habilitat per crear les condicions adequades
d'utilització dels recursos humans o materials existents, per
realitzar les tasques amb el màxim d'eficàcia i eficiència.
- Capacitat de responsabilitat a la feina:
És la disposició per implicar-se a la feina, considerant-la
l'expressió de la competència personal i professional, i vetllant pel
bon funcionament dels recursos humans o materials relacionats amb el
treball.
- Conservació del material informàtic.
- Compliment de les normes de seguretat.
- Pulcritud a la presentació de documents.
- Actuar amb ètica i responsabilitat
- Capacitat de treball en equip:
És la disposició i habilitat per col·laborar de manera coordinada en
la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones amb la
finalitat d'aconseguir un objectiu proposat.
- Coordinació amb els companys per a compartir el material informàtic
i elaborar els treballs.
- Tolerància i generositat cap als seus companys i interès pel
treball en grup.
- Capacitat d'autonomia:
És la capacitat per realitzar una tasca de manera independent, és a
dir, executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajuda
o suport
Aquesta capacitat de treballar de manera autònoma no vol dir que el
professional, en algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat.
- Autonomia a l'hora de buscar informació i ajuda per resoldre les
dificultats o els dubtes en l'ús de les aplicacions informàtiques.
- Raonament lògic dels processos que fa la maquinària que ha de fer
l'usuari.
- Capacitat de relació interpersonal:
És la disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb un
tracte adequat, amb atenció i empatia.
- Capacitat d'iniciativa:
És la disposició i habilitat per prendre decisions sobre propostes o
accions. Donat el cas que vagin en la línia de millorar el procés,
producte o servei, per canvi o modificació, s'està definint la
capacitat d'innovació.
- Optimització del treball:
- Eficiència en l'ús de l'aplicació informàtica més adequada.
- Eficàcia en l'organització i l'actualització de la informació.
- Ordre i mètode de treball:
- Seqüència de les accions d'un procés de creació de documents o
d'actualització d'informació.
- Confiança en un mateix:
- Superació de les dificultats en l'ús de les prestacions i de les
funcions d'una aplicació informàtica.
- Autoestima i autoavaluació dels progressos i dels aprenentatges.
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- Creativitat:
- Assaig espontani de noves funcions o processos de les aplicacions
informàtiques per millorar el treball.
- Originalitat a la presentació de textos i de gràfics
- Obertura a l'àmbit informàtic i la seva evolució:
- Interès pels avanços en els equips i les seves aplicacions
informàtiques.
- Assimilació de nous mètodes de tractament i elaboració de la
informació.
- Interès per l'entorn social en el tractament de dades personals.
- Esperit crític sobre l'evolució de la tecnologia i de l'ésser humà.
- Actitud positiva front el fet informàtic
- Respecte per la salut i la seguretat laboral:
- Observació de normes ergonòmiques sobre pantalles i teclats.
- Consideració per la salut pròpia i dels altres en la distribució de
l'espai de treball.
- Qualitat del treball: Neteja i pulcritud a la presentació dels
documents.

18. PROCEDIMENTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ

L'avaluació adquireix una enorme rellevància dins d'aquest curs,
ocupant un lloc prioritari en tot el procés formatiu. Establirem tres
tipus d'avaluació en funció del moment de desenvolupament del curs.
Cadascuna d'aquestes avaluacions ens aportarà informació rellevant.
L'avaluació permet valorar, una vegada finalitzat el curs, el grau de
consecució dels objectius plantejats. D'altra banda, les dades
obtingudes en l'avaluació d'aquest curs aportaran informació molt
rellevant per a altres futurs.

L'avaluació es realitzarà al llarg de tot el procés formatiu,
contemplant-se les següents modalitats:

a) Avaluació Inicial o detecció de coneixements previs, a partir dels
quals ha de partir el curs, i que servirà per contrastar-la amb
l’avaluació final i apreciar el que realment han après com a
conseqüència del curs. Aquesta avaluació inicial també ens permetrà
saber el nivell de coneixements de cadascun dels alumnes per separat;
obtenint així informació fonamental per adequar els continguts al
nivell de capacitació de cadascun d'ells, de tal manera que puguem
reforçar aquelles àrees de coneixement en les quals tinguin més
dèficits i així poder igualar els seus coneixements als de la resta de
companys. Recordem que a més del professor especialista disposem d'un
professor de suport-tutor.

b) Avaluació Contínua, que servirà per recollir informació sobre
l'evolució del curs, així com per poder proporcionar una atenció
individualitzada o col·lectiva, en funció de les necessitats que es
detectin en una/es determinada/es àrea/es o bé, si és el cas,
reforçant continguts actitudinals. Aquesta avaluació té també un altre
objectiu i és que servirà als professionals per detectar si existeix
algun problema quant a temporalització, metodologia, consecució
d'objectius, assimilació de continguts,... i, per tant, poder
modificar allò que cal per a la bona marxa del curs en el moment en
què es produeixi el problema, no permetent així que aquest esdevingui
crònic o bé que ja no sigui possible de modificar.

c) Avaluació Final que determinarà si s'han aconseguit els objectius
plantejats en el curs (tant a nivell individual i grupal com en el
referent a aspectes organitzatius i logístics del curs, dels experts,
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de coordinació,...), i quins són els aspectes del mateix, que s'han
de tenir en compte en projectes futurs.

En definitiva l'avaluació que es realitzarà podem definir-la de la
següent manera:

- Contínua ja que es realitza durant tot el curs
- Tant quantitativa com qualitativa basada en criteris de quantitat i
de qualitat
- Orientadora i formativa atès que serveix de revisió i millora d'allò
establert
- Sistemàtica i integradora ja que es realitzarà amb un ordre lògic i
atenent a totes les variables.

L'avaluació tindrà a més una doble vessant, d'una banda hi haurà una
avaluació dels alumnes per part del professor i, d'altra banda,
l'avaluació del propi desenvolupament del curs.

L'avaluació dels RESULTATS tindrà en compte l'assistència, la
participació de l'alumne en les activitats programades, els
coneixements adquirits, etc. Les estratègies i instruments de
valoració utilitzades per a això seran:

- La tasca d'observació sistemàtica que el professor ha de realitzar
del treball desenvolupat per l'alumne. Aquesta avaluació requereix de
la utilització de registres d'observació principalment.
- El contrast entre els objectius plantejats i el grau de destreses,
coneixements i habilitats adquirides pels alumnes al llarg del procés.
Els qüestionaris, entrevistes personals i valoració dels treballs
realitzats seran les eines utilitzades per a això.
- Els registres d'observació juntament amb l'auto avaluació individual
i en grup, ens permetrà avaluar la participació de l'alumnat.
- Registres d'avaluació de rendiments de tasques. Aquests registres es
realitzaran de manera individual per a cada alumne amb la finalitat de
millorar el seu rendiment i la qualitat del treball en una tasca
determinada.

En l'avaluació del PROCÉS es recolliran dades referents a:

- Adequació dels continguts per al desenvolupament de la pràctica
professional.
- Adequació del material utilitzat.
- Adequació de la instal·lacions.
- Qualitat del professorat.

Per a això s'utilitzaran les dades obtingudes en l'avaluació de
resultats juntament amb diversos qüestionaris complimentats per tots
els agents que d'alguna forma participen en el curs, és a dir,
alumnes, professors, coordinador, aportant així una informació
contrastada.
La informació obtinguda en aquesta avaluació del procés servirà per
replantejar-se alguns aspectes que es puguin anar canviant sobre la
marxa, al temps que observar i millorar accions formatives similars
posteriors.




