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1 Dades d’identificació de l’assignatura
Datos de identificación de la asignatura

Nom de l’assignatura 
Nombre de la asignatura Gestor continguts web

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 6 Curs

Curso 4t Semestre
Semestre 1r

Tipus de formació
Tipo de formación
bàsica, específica, optativa
básica, específica, optativa

Optativa A Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura
Idioma/s en que se imparte la asignatura Valencià/Castellà

Matèria
Materia Web

Títol Superior 
Título Superior Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Especialitat
Especialidad Disseny gràfic

Centre
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi

Departament
Departamento Ciències aplicades i tecnologia

Professorat
Profesorado Xavier Puertes Puerto

e-mail
e-mail puertesx@easdalcoi.es

1.1 Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación

Els gestors de continguts són les plataformes de programari més utilitzades actualment per al 
desenvolupament i gestió de portals web dinàmics i interactius. Per això cal que el dissenyador conega 
aquesta eina i la seua integració en el món de l'empresa. Coneixements que se li van a exigir al incorporar-
se al món laboral actual, tant per a la difusió del seu treball o com a base del seu treball com a dissenyador
web. L'objectiu d'aquesta assignatura és capacitar l'alumne per a la instal·lació, configuració i administració
d'una web per mitjà de la utilització de diferents sistemes gestors de continguts (CMS) que li permetran 
crear llocs web dinàmics i interactius d'una manera autònoma. A més, s'utilitzar tècniques de 
posicionament, de disseny web i xarxes socials per millorar la imatge del treball de l'alumne o de clients a 
la xarxa.

1.2    Coneixements previs
           Conocimientos previos

Els coneixements previs de l'alumne són els obtinguts en les diferents assignatures de mitjans informàtics
cursades durant els seus estudis de disseny, coneixements relacionats amb les eines de disseny dins del
seu àmbit professional. Tot i que no és necessari, es recomanen coneixements de disseny web (HTML i
CSS) per aconseguir un major aprofitament de l'assignatura.

1/12



2 Competències de l’assignatura
Competencias de la asignatura

Competencias transversales

 (CT2) Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.
 (CT14) Dominar la metodologia d'investigació en la generació de projectes, idees i solucions viables.

Competencias generales

 (CG8) Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, 
necesidades y materiales.

 (CG19) Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.
 (CG21) Dominar la metodología de la investigación.

Competencias específicas

 (CE11) Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual.
 (CE12) Dominar la tecnologia digital per al tractament d'imatges, textos i sons.

3 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,...
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,…

Planificació temporal 
Planificación temporal

Unitat 1: Introducció a Internet actual

Unitat 2: Empreses 2.0
 editor Continguts Digitals
 Webmaster.
 Comnunity Manager
 Programadores, Dissenyadors, etc.

Unitat 3: Gestors de contingut
 Introducció
 Principals aplicacions per a creació de continguts: Ex: Wordpress, Joomla
 Característiques dels servidors: Instal·lació i configuració de gestor de 

continguts.
 Operacions Bàsiques amb Serveis Web (Domini, Subdomini i Hosting)
 Instal·lació de XAMPP: servidor independent de plataforma per a 

desenvolupament web basat en MySQL, Apache i PHP.
 Wordpress

◦ Instal·lació i configuració
◦ Gestió d'usuaris
◦ Administració de Categories i Etiquetes
◦ Administració d'Entrades
◦ Administració de Pàgines
◦ Administració de Mitjans
◦ Administració d'enllaços
◦ Administració de Comentaris
◦ Temes: personalització, widgets, menús
◦ Plugins
◦ Còpies de seguretat

19 set –3 oct

5 oct – 26 oct
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Unitat 4: Disseny web
 Arquitectura de continguts.
 Planificació d'un portal web.
 Maquetació orientada a CMS. Plantilles.

Unitat 5: Internet i xarxes socials
 Introducció
 Característiques i tipus de Xarxes socials.
 Explotació de les xarxes socials.

Unitat 6: Posicionament en cercadors i publicitat en línia
 Introducció.
 Recomanacions. -Introducció al SEO (Search Engine Optimization) i al SEM 

(Search engine marqueting)
 marcat Semàntic.
 Publicitat a la web.

Projecte

31 oct – 16 nov

21 nov – 28 nov

30 nov – 19 gen
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3.1.1               UD1
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

INTRODUCCIÓ A INTERNET ACTUAL

Temporalización: 19 setembre – 3 octubre Nº sesiones  previstas: 2

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge
                     Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA1. Conèixer la història i evolució d'internet des del seu origen.
RA2. 

CT2, CT14, CG8, CG19, CG21,
CE11, CE12

3.1.3                                                             Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES
 Interpretació i comunicació del missatge mitjançant imatges visuals i

exemples gràfics.
 Ús de fàcil enteniment de la matèria teòrica.

CONCEPTUALES  Coneixement del concepte de community manager.
 Coneixement dels diferents dissenyadors web

ACTITUDINALES  Exigència d'atenció i concentració 
 Respecte i consideració per la feina dels companys.

3.1.4
Modalitats organitzatives - Activitats formatives
Modalidades organizativas – Actividades formativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20%

 Classes teòriques, pràctiques i tutories 
grupals i individuals. 

 L'activitat se centra en la presa d'apunts i 
classificació de la informació 
coherentment.

Temporalización: volumen de trabajo:   10 h

 Estudiar i analitzar la informació i els 
condicionants dels treballs proposats.

volumen de trabajo:   1 h

3.1.5     Criteris d’avaluació
             Criterios de evaluación

3.1.6   Instruments d’avaluació
           Instrumentos de evaluación 

3.1.7     % atorgat
             % otorgado

Com que és una avaluació contínua no té 
avaluació pel que fa a treball realitzat.

Llistes de control, actitud i 
assistència. Per tenir dret a 
l'avaluació continua la 
presencialitat ha de ser del 80%. 
La nota s'obtindrà mitjançant la 
mitjana de cada un dels criteris 
avaluables, sent aquesta com a 
mínim d'un 5.

Data de lliurament: 3 octubre
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3.2.1               UD2
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

GESTOR DE CONTINGUTS

Temporalización:       5 oct – 26 oct            Nº sesiones  previstas: 8

3.2.2                      Resultats d’aprenentatge
                     Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
• RA3. Instal·lar wordpress en un servidor independent en el seu CPU
• RA4. Utilitzar les eines de wordpress

CT2, CT14, CG8, CG19, CG21,
CE11, CE12

3.2.3                                                             Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES
• Utilització de programes bàsics per a la creació de pàgines web.
• Facilitar l'enteniment.

CONCEPTUALES

 Introducció
 Principals aplicacions per a creació de continguts: Ex: Wordpress, Joomla
 Característiques dels servidors: Instal·lació i configuració de gestor de 

continguts.
 Operacions Bàsiques amb Serveis Web (Domini, Subdomini i Hosting)
 Instal·lació de XAMPP: servidor independent de plataforma per a 

desenvolupament web basat en MySQL, Apache i PHP.
 Wordpress

◦ Instal·lació i configuració
◦ Gestió d'usuaris
◦ Administració de Categories i Etiquetes
◦ Administració d'Entrades
◦ Administració de Pàgines
◦ Administració de Mitjans
◦ Administració d'enllaços
◦ Administració de Comentaris
◦ Temes: personalització, widgets, menús
◦ Plugins
◦ Còpies de seguretat

ACTITUDINALES
• Exigència i minuciositat en l'execució dels treballs. 
• Autonomia en l'execució de les activitats. 
• Minuciositat en l'execució dels exercicis

3.2.4 Modalitats organitzatives - Activitats formatives
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Modalidades organizativas – Actividades formativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20%

• Classes teòriques, pràctiques i tutories 
grupals i individuals. 

• Elaboració d'exercicis pràctics a nivell 
d'esbós.

Temporalización: volumen de trabajo:  24 h

 Estudiar i analitzar la informació i els 
condicionants dels treballs proposats.

 Completar els treballs pràctics proposats 
en les classes presencials.

volumen de trabajo:   2 h

3.2.5     Criteris d’avaluació
             Criterios de evaluación

3.2.6   Instruments d’avaluació
           Instrumentos de evaluación 

3.2.7     % atorgat
             % otorgado

S'han realitzat exercicis pràctics.
Es coneix ja el funcionament i utilització de 
les eines que conformen wordpress així com
la instalaciñon del mateix.

Lliurament d'exercicis relacionats amb 
wordpress.
Llistes de control, actitud i assistència. 
Per tenir dret a l'avaluació continua la 
presencialitat ha de ser del 80%. La 
nota s'obtindrà mitjançant la mitjana de
cada un dels criteris avaluables, sent 
aquesta com a mínim d'un 5.

Data de lliurament: 26 octubre

3.3.1               UD3
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

DISSENY WEB

Temporalización:  31 oct – 16 nov           Nº sesiones  previstas: 6

3.3.2                      Resultats d’aprenentatge
                     Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA5. Aconseguir la utilització de les plantilles de wordpress
RA6. Saber triar segons el que se li demane.

CT2, CT14, CG8, CG19, CG21,
CE11, CE12

3.3.3                                                             Continguts
Contenidos
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PROCEDIMENTALES • Ús creatiu de la utilització de plantilles web

CONCEPTUALES
• Arquitectura de continguts.
• Planificació d'un portal web.
• Maquetació orientada a CMS. Plantilles.

ACTITUDINALES • Exigència i minuciositat en l'execució dels treballs. 
• Autonomia en l'execució de les activitats. 

3.3.4
Modalitats organitzatives - Activitats formatives
Modalidades organizativas – Actividades formativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20%

• Classes teòriques, classes pràctiques i tutories 
grupals i individuals. 

• Experimentació amb plantilles
• Adequar la informació a l'estil.

Realització de proves d'estil
• Realització del seu disseny.

Temporalización: volumen de trabajo:   18 h

• Estudiar i analitzar la informació i els 
condicionants dels treballs proposats.

• Completar els treballs pràctics proposats en les 
classes presencials.

• Preparar l'exposició i defensa del treball.

volumen de trabajo:   1 h

3.3.5     Criteris d’avaluació
             Criterios de evaluación

3.3.6   Instruments d’avaluació
           Instrumentos de evaluación 

3.3.7     % atorgat
             % otorgado

S'han realitzat experimentacions amb 
diferents plantilles 
S'ha aconseguit l'equilibrada fusió la 
informació i l'estil de la plantilla.
S'han aplicat les tècniques del disseny web.

Lliurament d'exercicis relacionats amb 
la matèria
Llistes de control, actitud i assistència. 
Per tenir dret a l'avaluació continua la 
presencialitat ha de ser del 80%. La 
nota s'obtindrà mitjançant la mitjana de
cada un dels criteris avaluables, sent 
aquesta com a mínim de
maig 1.

Data de lliurament: 16 novembre
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3.4.1               UD4
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica
INTERNET I XARXES SOCIALS

Temporalización:   21 nov – 28 nov      Nº sesiones  previstas: 2

3.4.2                      Resultats d’aprenentatge
                     Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA7. Determinar i comparar les diferents tipus de xarxes socials
RA8. Aplicar a cada xarxa social el seu estil.

CT2, CT14, CG8, CG19, CG21,
CE11, CE12

3.4.3                                                             Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES • Estudi mostra i exemplificació de les diferents xarxes socials.

CONCEPTUALES
• Introducció.
• Característiques i tipus de Xarxes socials.
• Explotació de les xarxes socials.

ACTITUDINALES
• Exigència i capacitat experimental en l'execució dels treballs. 
• Autonomia en l'execució de les activitats.

3.4.4
Modalitats organitzatives - Activitats formatives
Modalidades organizativas – Actividades formativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20%

• Classes teòriques, classes pràctiques i 
tutories grupals i individuals. 

• Estudio i anàlisi de diferents tipus de 
xarxes socials.

• Creació de perfils en diferents xarxes 
socials.

Temporalización: volumen de trabajo:  6 h

• Estudiar i analitzar la informació i els 
condicionants dels treballs proposats.

• Completar els treballs pràctics proposats 
en les classes presencials.

• Preparar l'exposició i defensa del treball.

volumen de trabajo:   1 h

3.4.5     Criteris d’avaluació
             Criterios de evaluación

3.4.6   Instruments d’avaluació
           Instrumentos de evaluación 

3.4.7     % atorgat
             % otorgado

• Se han determinat i comparat el 
concepte de creació dels seus perfils
a la xarxa.

• Se han comunicat, de manera clara 
i concisa, les característiques 
conceptuals i tècniques d'un 
projecte web integrat a la xarxa.

• Comprovació de la realització 
dels exercicis proposats.

• Llistes de control, actitud i 
assistència. Per tenir dret a 
l'avaluació continua la 
presencialitat ha de ser del 
80%.

• La nota s'obtindrà mitjançant la
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mitjana de cada un dels criteris 
avaluables, sent aquesta com a 
mínim d'un 5.

3.5.1               UD5
Titol de la unitat didáctica
Título de la unidad didáctica

POSICIONAMENT EN CERCADORS I PUBLICITAT EN LÍNIA

Temporalización:  30 nov – 19 gen        Nº sesiones  previstas: 16

3.5.2                      Resultats d’aprenentatge
                     Resultados de aprendizaje

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:  
RA7. Determinar i comparar les diferents tipus de xarxes socials
RA8. Aplicar a cada xarxa social el seu estil.

CT2, CT14, CG8, CG19, CG21,
CE11, CE12

3.5.3                                                             Continguts
Contenidos

PROCEDIMENTALES
• Estudi mostra i exemplificació del posicionament SEO.
• Planificació del projecte final.

CONCEPTUALES

 Introducció.
 Recomanacions. -Introducció al SEO (Search Engine Optimization) i al SEM

(Search engine marqueting)
 marcat Semàntic.
 Publicitat a la web.

ACTITUDINALES • Exigència i capacitat experimental en l'execució dels treballs. 
• Autonomia en l'execució de les activitats.

3.5.4
Modalitats organitzatives - Activitats formatives
Modalidades organizativas – Actividades formativas

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80%

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20% 
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20%

• Classes teòriques, classes pràctiques i 
tutories grupals i individuals. 

• Estudio i anàlisi del posicionament SEO. 
Creació del projecte final basat en la creació 
d'un portfoli i un web amb un temaelegido 
per l'alumne

• Estudiar y analizar la información y los 
condicionantes de los trabajos propuestos.

• Completar los trabajos prácticos propuestos en 
las clases presenciales.

• Preparar la exposición y defensa del trabajo.

volumen de trabajo:   6 h
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Temporalización: volumen de trabajo:  48 h

3.5.5     Criteris d’avaluació
             Criterios de evaluación

3.5.6   Instruments d’avaluació
           Instrumentos de evaluación 

3.5.7     % atorgat
             % otorgado

• S'han determinat i comparat el 
concepte de creació dels seus perfils 
a la xarxa.

• S'han comunicat, de manera clara i 
concisa, les característiques 
conceptuals i tècniques d'un projecte 
web integrat a la xarxa.

• Comprovació de la 
realització dels exercicis 
proposats.

• Llistes de control, actitud i 
assistència. Per tenir dret a 
l'avaluació continua la 
presencialitat ha de ser del 
80%.

• La nota s'obtindrà 
mitjançant la mitjana de 
cada un dels criteris 
avaluables, sent aquesta 
com a mínim d'un 5.

4
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge
Metodología de enseñanza-aprendizaje

Classe 
presencial
Clase 
presencial
80%

• Exposició de continguts per part del professor.
• Seguiment dels alumnes amb la presa d'apunts i esquemes. Utilització de recursos 

documentals, bibliografia especialitzada i mitjans audiovisuals.
• Seguiment crític de les notícies d'actualitat que giren al voltant del món de la web i el 

posicionament.
• Pràctiques d'exposició oral, desenvolupant la capacitat de comunicació, anàlisi i 

defensa de les pròpies tesis.
• Realització de treballs de recerca tant individual com en grup per desenvolupar la 

capacitat de recerca d'informació, de selecció i anàlisi crítica, així com l'aplicació de 
coneixements interdisciplinaris.

• Activitats de tutoria amb l'objectiu de revisar i discutir els materials i temes presentats 
en les classes. S'especificaria el nombre d'assistents, la freqüència, els recursos i el 
temps de la tutoria. Es considera factible tant la tutoria presencial com la virtual via 
correu electrònic en casos concrets, com l'aportació per part de l'alumne de material de
treball per a la supervisió del professor o qualsevol tipus de consultes puntuals tant per
part de l'alumne com del professor.

Treball 
autonom
Trabajo 
autónomo
20%

• Treballs pràctics.
• Recerca d'informació selectiva i investigació.
• Treballs teòrics.
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5 Sistema d’avaluació i qualificació
Sistema de evaluación y calificación
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Consideraciones generales:
La qualificació de l'estudiant quedarà necessàriament vinculada a la seva assistència regular i al seguiment del 
programa de formació d'acord amb els següents punts:

Per a l'aplicació del sistema d'avaluació contínua l'alumne haurà d'assistir amb puntualitat almenys el 80% del total 
dels períodes lectius.

En el procés de l'avaluació contínua es valoraran els següents aspectes:
• Exercicis realitzats i acabats a classe.
• Treballs que es demanen.
• Examen final de l'avaluació.
• Valors actitudinals.

La nota final del curs resultarà d'una mitjana ponderada sobre tots els aspectes esmentats en el punt anterior, valorant
a més:

• El coneixement i la capacitat d'utilitzar correctament el material i els equips informàtics.
• L'aplicació i desenvolupament de les eines exigides en cada treball.
• La capacitat per seleccionar el mitjà informàtic adequat, els seus resultats, abast i possibles combinacions 

amb altres mitjans.

Es realitzarà un examen teòric / pràctic al final de l'avaluació que representarà el 30% de la nota final.

L'alumne ha de lliurar tots els exercicis plantejats a classe i ha de tenir una nota mínima de 5 en tots ells per poder 
superar el mòdul. La qualificació dels exercicis representarà el 50% de la nota de l'avaluació.

L'actitud i participació a classe es valorarà amb el 20% de la nota de l'avaluació.

Els resultats obtinguts per l'alumne en l'assignatura es qualificaran en funció de la següent escala numèrica de 0 a 10, 
amb expressió d'un decimal:

• 0-4,9: Suspens (SS).
• 5,0-6,9: Aprovat (AP).
• 7,0-8,9: Notable (NT).
• 9,0-10: Excel·lent (SB).
• No Presentat (NP) s'aplicarà a aquells alumnes que no hagin assistit a classe mai o que havent

assistit esporàdicament no hagin lliurat cap treball.

Percentatges de les diferents parts dels treballs-projectes de les unitats didàctiques:
• Memòria justificativa i tècnica 30%
• Ideació i esbós 20%
• Resultat final 50%

* En el cas que hi hagi presentació-defensa del treball es comptabilitzarà en un 5% deduït del resultat final.

El lliurament d'un treball fora del termini tindrà una penalització del 30%. En cas que el treball estigui aprovat i 
aquesta penalització rebaixi la nota per sota de 5, la nota final d'aquest exercici serà de 5 punts.

L'alumne ha de lliurar tots els exercicis plantejats a classe i ha de tenir una nota mínima de 5 en tots ells per poder 
superar l'assignatura.

Setmana Exàmens Ordinària: 22 al 31 de gener de 2018
Setmana Exàmens Extraordinària: 13 de juny al 20 de juliol de 2018 (Pte. Concretar setmana)



5.1   Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua
        Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua

Si l'alumne ha superat les faltes d'assistència (no justificades) en un 20% del total, l'alumne perd el dret a 
l'avaluació contínua i passarà a l'avaluació ordinària, avaluat segons la ponderació per a l'avaluació d'alumnes amb 
pèrdua d'avaluació contínua. En aquest cas l'alumne haurà de realitzar i aprovar tots els treballs realitzats durant el 
curs.
Els alumnes que perdin el dret a l'avaluació contínua o hagin de recuperar l'assignatura hauran de superar un 
examen final que serà el 60% de la nota, a més de la presentació de tots els exercicis que serà el 40% restant. Tots 
dos apartats han d'estar aprovats amb una nota mínima de 5 punts.

Ponderació per a l'avaluació extraordinària
per a aquells alumnes que no hagin superat l'avaluació ordinària. Si en convocatòria ordinària l'alumne suspengués 
només una part dels treballs; per a la convocatòria extraordinària se li guardaria la nota de la part aprovada i hauria
de recuperar únicament el pendent. hauran de superar un examen final que serà el 60% de la nota, a més de la 
presentació de tots els exercicis que serà el 40% restant. Tots dos apartats han d'estar aprovats amb una nota 
mínima de 5 punts.
Si torna a suspendre de nou, ja no es guardarà la nota de la part aprovada per a successives convocatòries.

6     Bibliografia 
    Bibliografía

Bibliografía básica

• Creación y diseño Web. Matthew MacDonald Edicion 2012.
• Diseño y creación de portales web J.Gomez y Antonia Garcia Torem. 2010.
• SEO:Posicionamiento y Optimización de Sitios Web en Español. Eddie Cristian Aguilar, Diego 

Arrioka y Arturo Becerra 2011.

12/12


