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Informació general de l'assignatura

Denominació INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ WEB

Codi 101989

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Comunicació i Periodisme
Audiovisuals (R 2016)

4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació HOSTA ZAZO, XAVIER

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

HOSTA ZAZO, XAVIER xavier.hosta@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

L’assignatura introdueix a l’alumnat en els fonaments conceptuals, creatius i tècnics propis del disseny i la
programació i s’orienta en l’estudi de casos, la resolució d’exercicis i en el desenvolupament de projectes web.

L'objectiu és que l'alumne assoleixi els coneixements i criteris bàsics per a l’exercici de la programació web des
d’una perspectiva integradora (contingut, disseny i programació), ajudant-lo a assolir una metodologia de treball
sistematitzada tot oferint-li les bases teòriques i oportunitats pràctiques adequades.

Metodològicament, plantegem un curs basat en la resolució de problemes a partir de l’aprenentatge de principis i
tècniques així com l’aplicació d’aquests en la realització de projectes específics.

Les activitats d'aprenentatge es dirigeixen a quatre àmbits diferenciats:

La usabilitat en la creació d’interfícies web
L’arquitectura de la informació per a la creació de continguts web
El disseny gràfic d’interfícies interactives
La introducció als llenguatges estàndard en desenvolupament web (HTML, CSS i Javascript)
La instal·lació i gestió de gestors de continguts (CMS)

En la pràctica digital treballarem fonamentalment amb programari i eines en línia per a l’aprenentatge del codi propi
dels llenguatges web estàndard i, per a l'edició d'imatges, amb Adobe Photoshop.

Objectius acadèmics de l'assignatura

O1 Introduir els principis d’usabilitat en la creació de continguts digitals
O2 Sistematitzar la creació de continguts a partir d’estratègies d’arquitectura de la informació
O3 Aplicar els principis del disseny gràfic al desenvolupament d’interfícies interactives
O4 Conceptualitzar, dissenyar i desenvolupar projectes web
O5 Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i implementar sistemes d’avaluació sobre projectes web

Competències

Bàsiques

CB2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències
que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea
d'estudi.

Generals

CG2. Desenvolupar la capacitat d'organització i la planificació.
CG3. Aplicar els coneixements teòrics a l'activitat pràctica.
CG4. Desenvolupar coneixements d'informàtica aplicada i de sistemes digitals.
CG6. Desenvolupar la creativitat, la innovació i la competitivitat. 

Específiques
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CE9. Concebre, planificar i executar projectes en l'àmbit dels mitjans de comunicació en tota mena de suports. 
CE11. Dissenyar els aspectes formals i estètics en els mitjans escrits, audiovisuals, multimèdia i interactius.
CE12. Dominar les tecnologies i els sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre continguts en tota
mena de suports.
CE13. Identificar i aplicar els fonaments teòrics i pràctics de la comunicació audiovisual i de la comunicació a
Internet.
CE15. Desenvolupar la capacitat creativa a la realització audiovisual, multimèdia i interactiva en diferents gèneres.

Transversals

CT3. Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació.
CT4. Adquirir coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Mòdul 1. Usabilitat i avaluació d'interfícies d'usuari.

La interacció Persona-Ordinador i la usabilitat.
Usabilitat i accessibilitat.
Metodologia de Disseny Centrat en l'Usuari.
Sistemes d'avaluació de la usabilitat web.

 

Mòdul 2. Arquitectura de la informació per a la creació de continguts web.

Sistemes d’etiquetatge de continguts.
Fonaments dels sistemes de cerca i navegació.
Metodologia d’anàlisi, disseny, implementació i avaluació de l’arquitectura de la informació.

 

Mòdul 3. Disseny d'interfícies interactives.

Fonaments plàstics del disseny gràfic d'interfícies.
Prototipat (wireframes, mockups i prototips).
Disseny de components per a frameworks.
Manuals d'estil i preproducció per a la programació.

 

Mòdul 4. Desenvolupament d'aplicacions web.

Antecedents i evolució dels estàndards web.
Introducció als llenguatges de programació: HTML, CSS, Javascript.
Els gestors de continguts (CMS): instal·lació, adequació i gestió.
Analítica i manteniment web.

Eixos metodològics de l'assignatura

Metodològicament, l'assignatura es basa en:

Classes magistrals: exposició dels continguts de l'assignatura de forma oral per part del professor
Treball en grup: activitat d'aprenentatge que s'ha de fer mitjançant la col·laboració entre els membres d'un
grup
Aprenentatge basat en problemes
Elaboració de projectes: metodologia d'ensenyament actiu que promou l'aprenentatge a partir de la
realització d'un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte
Estudi de casos: mètode utilitzat per estudiar un individu, una institució, un problema, etc. de manera
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contextual i detallada
Simulació: activitat en què, davant un cas o un problema, cada estudiant o cada grup té assignat un rol o
paper segons el qual ha d'intervenir en el desenvolupament de la situació
Pràctiques: permeten aplicar i configurar, a escala pràctica, la teoria d'un àmbit de coneixement en un
context concret

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Activitat Codificació / Descripció / Tipologia TPD O G HP HN

Classe

Magistral (M)

Classes Magistrals segons modulació

dels continguts
O1, O2    

Pràctiques (P) Activitats realitzades a l'aula O1, O2    

Treballs (T) Projectes individuals o grupals O3, O4, O5    

Tutories (Tut) Sessions individualitzades O3, O4, O5    

Avaluació (AV) Projectes, activitats i examen
O1, O2, O3,

O4, O5
   

Total  
O1, O2, O3,

O4, O5
  

Sistema d'avaluació

Sistemes d'avaluació  

Proves escrites: examen comprensiu 10%

Treballs: elaboració de projectes i treballs desenvolupats a partir de les pràctiques 70%

Assistència a classe i intervenció en les simulacions i estudis de cas 20%

* Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complert tenen dret a demanar avaluació
alternativa en un termini de 5 dies des del començament del semestre.
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Newton: O'Reilly Media, Inc.
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