
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats 
Servei d’Organització del Currículum de la 
Formació Professional Inicial

Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions web

Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

Mòdul 1:   Sistemes informàtics  
Durada: 198 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1 Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic: 60 hores
UF2 Gestió de la informació i de recursos en una xarxa: 80 hores
UF3  Implantació de programari específic: 25 hores

Mòdul 2:   Bases de dades  
Durada: 231 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:

UF1. Introducció a les bases de dades: 33 hores
UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL: 66 hores
UF3. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental: 66 hores

UF4. Bases de dades objectes-relacionals: 33 hores

Mòdul 3: Programació
Durada: 297 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:

UF1. Programació estructurada: 85 hores
UF2. Disseny modular: 50 hores
UF3. Fonaments de gestió de fitxers: 30 hores
UF4. Programació orientada a objectes. Fonaments: 35 hores
UF5. POO. Llibreries de classes fonamentals: 35 hores
UF6. POO. Introducció a la persistència en BD: 29 hores

Mòdul 4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: No se n’assignen
Unitats formatives que el componen:

UF1. Programació amb XML: 45 hores
UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML: 27 hores
UF3. Sistemes de gestió empresarial: 27 hores

Mòdul 5:   Entorns de desenvolupament  
Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: No se n’assignen
Unitats formatives que el componen:
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UF1. Desenvolupament de programari: 20 hores
UF2. Optimització de programari: 20 hores 
UF3. Introducció al disseny orientat a objectes: 26 hores

Mòdul 6:   Desenvolupament web en entorn client  
Durada: 165 hores.

Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge. 30 hores
UF2. Estructures definides pel programador. Objectes. 30 hores
UF3. Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d'objectes del 
document. 42 hores
UF4. Comunicació asíncrona client-servidor.  30 hores

Mòdul 7:   Desenvolupament web en entorn servidor   
Durada:165 hores.

Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:

UF1. Desenvolupament web en entorn servidor. 30 hores
UF2. Generació dinàmica de pagines web. 30 hores
UF3. Tècniques d’accés a dades. 30 hores
UF4. Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs Híbrids. 42 
hores

Mòdul 8  : Desplegament d’aplicacions web   
Durada: 99 hores.

Hores de lliure disposició: No se n’assignen
Unitats formatives que el componen:

UF1. Servidors web i de transferència de fitxers. 39 hores
UF2. Servidors d’aplicacions web. 20 hores
UF3. Desplegament d’aplicacions web. 20 hores 
UF4. Control de versions i documentació. 20 hores

Mòdul 9  : Disseny d’interfícies web      
Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: No se n’assignen
Unitats formatives que el componen:
UF1. Disseny de la interfície. Estils. 39 hores
UF2. Elements multimèdia: creació i integració. 30 hores
UF3. Accessibilitat i usabilitat. 30 hores
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Mòdul 12:  Projecte de desenvolupament d’aplicacions web  
Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: No se n’assignen
Unitats formatives que el componen:
UF1. Projecte de desenvolupament d’aplicacions web. 99 hores

Mòdul 1  3: Formació en centres de treball      
Durada: 317 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen
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Descripció dels mòduls professionals i unitats formatives

Mòdul 6: Desenvolupament web en entorn client
Durada: 165 hores.

Hores de lliure disposició: 33 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge. 30 hores
UF2. Estructures definides pel programador. Objectes. 30 hores
UF3. Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d'objectes del 
document. 42 hores
UF4. Comunicació asíncrona client-servidor.  30 hores

UF1: Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge. 30 hores

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:

1. Selecciona les arquitectures i tecnologies de programació sobre clients web, 
identificant i analitzant les capacitats i característiques de cadascuna. 

1.1  S'han caracteritzat i diferenciat els models d'execució de codi al servidor 
i al client web. 
1.2  S'han identificat les capacitats i mecanismes d'execució de codi dels 
navegadors web. 
1.3  S'han identificat i caracteritzat els principals llenguatges relacionats amb 
la programació de clients web. 
1.4  S'han reconegut les particularitats de la programació de guions i els 
seus avantatges i desavantatges sobre la programació tradicional. 
1.5  S'han verificat els mecanismes d'integració dels llenguatges de marques 
amb els llenguatges de programació de clients web. 
1.6  S'han reconegut i avaluat les eines de programació sobre clients web. 

2. Escriu sentències simples, aplicant la sintaxi del llenguatge i verificant la 
seva execució sobre navegadors web. 

2.1 S'ha seleccionat un llenguatge de programació de clients web en funció 
de les seves possibilitats. 
2.2  S'han utilitzat els diferents tipus de variables i operadors disponibles en 
el llenguatge. 
2.3 S'han identificat els àmbits d'utilització de les variables. 
2.4 S'han reconegut i comprovat les peculiaritats del llenguatge que fa a les 
conversions entre diferents tipus de dades. 
2.5 S'han utilitzat mecanismes de decisió en la creació de blocs de 
sentències. 
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2.6 S'han utilitzat bucles i s'ha verificat el seu funcionament. 

3. Escriu codi, identificant i aplicant les funcionalitats aportades pels objectes 
predefinits del llenguatge. 
3.1 S'han identificat els objectes predefinits del llenguatge. 
3.2 S'han analitzat els objectes referents a les finestres del navegador i els 
documents web que contenen. 
3.3 S'han escrit sentències que utilitzin els objectes predefinits del llenguatge 
per canviar l'aspecte del navegador i el document que conté. 
3.4  S'han generat textos i etiquetes com a resultat de l'execució de codi al 
navegador. 
3.5  S'han escrit sentències que utilitzin els objectes predefinits del llenguatge 
per interactuar amb l'usuari. 
3.6  S'han utilitzat les característiques pròpies del llenguatge en documents 
compostos per diverses finestres i marcs. 
3.7  S'han utilitzat galetes per emmagatzemar informació i recuperar el seu 
contingut. 
3.8  S'ha depurat i documentat el codi. Continguts 

Continguts 

1  Selecció d'arquitectures i eines de programació.
1.1   Models d'execució de codi 
1.2   Mecanismes d'execució de codi en un navegador web. 
1.3   Capacitats i limitacions d'execució. 
1.4   Llenguatges de programació en entorn client.
1.5   Programació de guions  
1.6  Integració del codi amb les etiquetes HTML. 
1.7  Eines de programació sobre clients web. Tecnologies i llenguatges 
associats 

2  Aplicació i verificació de la sintaxi del llenguatge.
2.1   Selecció de llenguatge de programació de clients web.  
2.2   Variables. 
2.3   Tipus de dades. 
2.4   Assignacions. 
2.5   Operadors. 
2.6   Sentències. 
2.7   Decisions. 
2.8   Bucles. 
2.9   Comentaris al codi. 
2.10 Eines per programar, provar i depurar el codi   

3  Identificació i aplicació  dels objectes predefinits del llenguatge.
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3.1   Utilització d'objectes. Objectes nadius del llenguatge.  
3.2   Objectes predefinits associats al navegador. 
3.3   Gestió de l'aparença de la finestra. 
3.4   Generació de text i elements HTML des de codi. 
3.5   Interacció amb el navegador. 
3.6   Aplicacions pràctiques dels marcs. 
3.7   Creació de noves finestres. 
3.8   Comunicació entre finestres 
3.9   Galetes.   
3.10  Documentació del codi.

UF2. Estructures definides pel programador. Objectes. 30 hores

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:

1. Programa codi per a clients web analitzant i utilitzant estructures definides 
per l'usuari. 
1.1  S'han classificat i utilitzat les funcions predefinides del llenguatge. 
1.2  S'han creat i utilitzat funcions definides per l'usuari. 
1.3  S'han reconegut les característiques del llenguatge relatives a la creació i 
ús d'arrays. 
1.4  S'han creat i utilitzat arrays. 
1.5  S'han reconegut les característiques d'orientació a objectes del llenguatge. 
1.6  S'ha creat codi per definir l'estructura d'objectes. 
1.6  S'han creat mètodes i propietats. 
1.7  S'ha creat codi que faci ús d'objectes definits per l'usuari. 
1.8  S'ha depurat i documentat el codi. 

Continguts: 

1  Programació amb "arrays", funcions i objectes definits per l'usuari
1.1  Funcions predefinides del llenguatge. 
1.2  Crides a funcions. Definició de funcions. 
1.3   "Arrays"
1.4 Creació d'objectes. 
1.5  Definició de mètodes i propietats
1.6  Ús d'objectes.
1.7  Documentació del codi

UF3. Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d'objectes del 
document. 42 hores

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:
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1. Desenvolupa aplicacions web interactives integrant mecanismes de maneig 
d'esdeveniments. 
1.1  S'han reconegut les possibilitats del llenguatge de marques relatives a la 
captura dels esdeveniments produïts. 
1.2  S'han identificat les característiques del llenguatge de programació 
relatives a la gestió dels esdeveniments. 
1.3  S'han diferenciat els tipus d'esdeveniments que es poden manejar. 
1.4  S'ha creat un codi que capturi i utilitzi esdeveniments. 
1.5  S'han reconegut les capacitats del llenguatge relatives a la gestió de 
formularis web. 
1.6  S'han validat formularis web utilitzant esdeveniments. 
1.7  S'han utilitzat expressions regulars per facilitar els procediments de 
validació. 
1.8  S'ha provat i documentat el codi. 

2. Desenvolupa aplicacions web analitzant i aplicant les característiques del 
model d'objectes del document. 
2.1  S'ha reconegut el model d'objectes del document d'una pàgina web. 
2.2  S'han identificat els objectes del model, les seves propietats i mètodes. 
2.3  S'ha creat i verificat un codi que accedeixi a l'estructura del document. 
2.4  S'han creat nous elements de l'estructura i modificat elements ja existents. 
2.5  S'han associat accions als esdeveniments del model. 
2.6  S'han identificat les diferències que presenta el model en diferents 
navegadors. 
2.7  S'han programat aplicacions web de manera que funcionin en navegadors 
amb diferents implementacions del model. 
2.8  S'han independitzat les tres facetes (contingut, aspecte i comportament), 
en aplicacions web. 

Continguts

1  Integració al codi del a gestió d'esdeveniments i formularis 
1.1 Model de gestió d'esdeveniments. 
1.2 Captura i ús d'esdeveniments  
1.3 Utilització de formularis des de codi. 
1.4  Modificació d'aparença i comportament. Utilització de "cookies".
1.5 Validació i enviament. 
1.6 Expressions regulars. 
1.7 Prova i documentació del codi.
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2  Anàlisi i aplicació del model d'objectes del document (DOM)
2.1 El model d'objectes del document (DOM). 
2.1 Objectes del model. Propietats i mètodes dels objectes. 
2.1 Accés al document des de codi. 
2.3 Programació d'esdeveniments. 
2.4 Diferències en les implementacions del model. 
2.5Diferenciació entre contingut, aspecte i comportament en les aplicacions 
web.

UF4. Comunicació asíncrona client-servidor.  30 hores

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:

1. Desenvolupa aplicacions web dinàmiques, reconeixent i aplicant 
mecanismes de comunicació asíncrona entre client i servidor. 
1.1 S'han avaluat els avantatges i inconvenients d'utilitzar mecanismes de 
comunicació asíncrona entre client i servidor web. 
1.2 S'han analitzat els mecanismes disponibles per a l'establiment de la 
comunicació asíncrona. 
1.3 S'han utilitzat els objectes relacionats. 
1.4 S'han identificat les seves propietats i els seus mètodes. 
e1.5 S'ha utilitzat comunicació asíncrona en l'actualització dinàmica del 
document web. 
1.6 S'han utilitzat diferents formats en l'enviament i recepció d'informació. 
1.7 S'han programat aplicacions web asíncrones de manera que funcionin en 
diferents navegadors. 
1.8 S'han classificat i analitzat llibreries que facilitin la incorporació de les 
tecnologies d'actualització dinàmica a la programació de pàgines web. 
1.9 S'han creat i depurat programes que utilitzin aquestes llibreries. 

Continguts

1  Reconeixement i aplicació de mecanismes de comunicació asíncrona
1.1 Mecanismes de comunicació asíncrona. 
1.2 Objectes relacionats. Propietats i mètodes dels objectes.
1.3 Modificació dinàmica del document utilitzant comunicació asíncrona. 
1.4 Formats per a l'enviament i recepció d'informació.
1.5 Programació en diferents navegadors 
1.6 Llibreries d'actualització dinàmica.
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