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Descrición
Esta materia ten carácter de introdución e profundización na utilización das tecnoloxías necesarias para
xeral
desenvolver sistemas que logo han de ser utilizados dentro da Web. Nesta materia tratarase sobre todo de
coñecer as técnicas, contornas, plataformas e ferramentas de programación necesarias para implementar
sistemas de calidade no ámbito da Web, de tal modo que se capacite ao alumno para realizar aplicacións
distribuídas a través da Web
Competencias
Código
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan
as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de
problemas dentro da súa área de estudo.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma
non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía.
CG8 Coñecemento das materias básicas e tecnoloxías, que capaciten para a aprendizaxe e desenvolvemento de novos
métodos e tecnoloxías, así como as que lles doten dunha gran versatilidade para adaptarse a novas situacións.
CG9 Capacidade para resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, autonomía e creatividade. Capacidade para
saber comunicar e transmitir os coñecementos, habilidades e destrezas da profesión de Enxeñeiro Técnico en
Informática.
CE4 Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos ordenadores, sistemas operativos, bases de datos e
programas informáticos con aplicación na enxeñería
CE5 Coñecemento da estrutura, organización, funcionamento e interconexión dos sistemas informáticos, os fundamentos
da súa programación, e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñería
CE14 Capacidade para analizar, deseñar, construír e manter aplicacións de forma robusta, segura e eﬁciente, elixindo o
paradigma e as linguaxes de programación máis axeitadas
CE19 Coñecemento e aplicación das ferramentas necesarias para o almacenamento, procesamento e acceso aos Sistemas
de información, incluídos os baseados en web
CE23 Capacidade para deseñar e avaliar interfaces persoa-computador que garantan a accesibilidade e usabilidade aos
sistemas, servizos e aplicacións informáticas
CE36 Capacidade de concibir sistemas, aplicacións e servizos baseados en tecnoloxías de rede, incluíndo Internet, web,
comercio electrónico, multimedia, servizos interactivos e computación móbil
CT4 Capacidade de análise, síntese e avaliación
CT6 Capacidade de abstración: capacidade de crear e utilizar modelos que reﬂexen situacións reales
CT7 Capacidade de buscar, relacionar e estruturar información provinte de diversas fontes e de integrar ideas e
coñecementos.
CT9 Capacidade de integrarse rápidamente e traballar eﬁcientemente en equipos unidisciplinares e de colaborar nun
entorno multidisciplinar
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CT10 Capacidade de relación interpersonal.
CT11 Razoamento crítico
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
RA1: Coñecer como instalar e conﬁgurar contornas de desenvolvemento en distintas plataformas

CB2
CB5

RA2: Deseñar e implementar páxinas Web empregando criterios de usabilidade e accesibilidade
baseándose no uso eﬁciente dos recursos

CB2
CB5

RA3: Saber crear sistemas de xestión Web eﬁcientes que permita a administración de contidos

CB2
CB5

RA4: Xestionar eﬁcientemente a comunicación con BBDD e as súas conexións en contornas Web

CB2
CB5

RA5: Conﬁgurar contornas seguras para o desenvolvemento de sistemas Web

CB2
CB5
RA6: Aplicar con criterio conceptos Web avanzados dentro do desenvolvemento dun sistema Web CB2
CB4
CB5

Contidos
Tema
Introducción ó desenvolvemento de aplicacións
Web
Conﬁguración de entornos de desenvolvemento
Deseño Web e programación en cliente
Programación en servidor e acceso a datos
Seguridade en entornos Web
Tecnoloxías Avanzadas

Competencias
CE5 CT4
CE14 CT11
CE19
CE36
CG8 CE4 CT4
CG9 CE5 CT6
CE14 CT7
CE19 CT9
CE23 CT10
CE36 CT11
CG9 CE4 CT4
CE5 CT6
CE14 CT7
CE19 CT9
CE36 CT10
CT11
CG9 CE4 CT9
CE5 CT10
CE19 CT11
CE36
CE14 CT4
CT11
CG9 CE4 CT4
CE5 CT6
CE14 CT7
CE19 CT11
CE36

Conceptos, arquitectura, usabilidade, accesibilidade, linguaxes,
ferramentas de desenvolvemento
Servidores Web, conﬁguración BD
Ferramentas, deseño gráﬁco de interface, linguaxes e estándares
Linguaxes de programación de servidor, conexións e consultas a BD
Conexións seguras, autentiﬁcación, autorización
Frameworks, linguaxes e librerías recentes

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
13
34
47
Prácticas de laboratorio
24
36
60
Seminario
10
10
0
Presentación
0.5
9.5
10
Exame de preguntas obxectivas
3
3
0
Proxecto
2
18
20
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Exposición dos contidos teóricos da materia. Co ﬁn de facilitar a comprensión da mesma e
aumentar o interese do alumno, incluiranse diversos exemplos e exercicios nos que se poidan
requerir a participación activa do alumno.
Prácticas de laboratorio Realización de problemas de carácter práctico que incluen a programación de software relacionado
cos contidos da materia.
Seminario
Resolución de dúbidas xerais e posta en común de problemas especíﬁcos de caracter
teórico/práctico relacionados coa materia.
Presentación
Preparación e presentación en pequenos grupos dun tema, a sua exposición oral e plantexamento
de aplicacións.
Lección maxistral
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Atención personalizada
Probas Descrición
Proxecto O profesor titorizará ao alumno no laboratorio para a realización dos proxectos que se avaliarán ao ﬁnal da
materia, respondendo dúbidas individualmente.
Avaliación
Descrición
Prácticas de
laboratorio

Presentación

Exame de
preguntas
obxectivas
Proxecto

Asistencia regular ao laboratorio de prácticas e participación
(formulación de dúbidas sobre o traballo, etc.).
RESULTADOS DE APRENDIZAXE AVALIADOS: RA1, RA2, RA3, RA4,
RA5, RA6
Preparación e presentación en pequenos grupos dun tema, a súa
exposición oral e formulación de aplicacións. Terase en conta a
claridade da exposición, a calidade da presentación e o axuste ao
tempo máximo preestablecido. RESULTADOS DE APRENDIZAXE
AVALIADOS: RA6.
Realización de diferentes probas tipo test ao longo do curso que
incluirán contidos teóricos e prácticos da materia. RESULTADOS DE
APRENDIZAXE AVALIADOS: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6
Realización dun proxecto que integre os contidos vistos na materia.
RESULTADOS DE APRENDIZAXE AVALIADOS: RA1, RA2, RA3, RA4,
RA5, RA6

Cualiﬁcación
5

Competencias
Avaliadas
CB4
CE4 CT9
CB5
CE5 CT10

15

CB4 CG9 CE4
CE5
CE14
CE19
CE36

35

CB5

45

CE5
CE14
CE19
CB2 CG8 CE4
CB5 CG9 CE5
CE14
CE19
CE23
CE36

CT4
CT6
CT7
CT9
CT10
CT11
CT6

CT4
CT6
CT7
CT9
CT10
CT11

Outros comentarios sobre a Avaliación
CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA ASISTENTES 1ª EDICIÓN DE ACTAS
Non existe unha asistencia mínima a clases para considerar un alumno como "asistente". Se un alumno desexa
expresamente ser avaliado como "non asistente", deberá indicalo ao profesor antes da data do exame da primeira edición
de actas.
Para superar a materia, a cualiﬁcación ﬁnal debe ser igual ou superior a 5, debéndose obter como mínimo un 3,5 (sobre 10)
en cada unha das probas (probas tipo test, proyecto e presentacións/exposicións).
A nota por asistencia a clase calcularase de forma proporcional á asistencia real do alumno (non existindo ningunha
porcentaxe de faltas permitidas).
Ponderación
Cualiﬁcación ﬁnal = 0,05 * nota por asistencia e participación + 0,15 * presentacións/exposicións 0,35 * nota media de
próbalas tipo test + 0,45 * proxectos.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA NON ASISTENTES
Para superar a materia, a cualiﬁcación ﬁnal debe ser igual ou superior a 5, debéndose obter como mínimo un 3,5 (sobre 10)
en cada unha das probas (probas tipo test, proyecto e presentacións/exposicións).
Metodoloxía/Proba 1: Presentacións/exposicións.
Descrición: Preparación e presentación en pequenos grupos dun tema, a súa exposición oral e formulación de
aplicacións. Terase en conta a claridade da exposición, a calidade da presentación e o axuste ao tempo máximo
*preestablecido.
% Cualiﬁcación: 15% (Para liberar esta parte, o estudante deberá obter unha cualiﬁcación igual ou superior a 3,5
puntos sobre 10).
Competencias avaliadas: CB4, CG9, CE4, CE5, CE14, CE19, CE36, CT4, CT6, CT7, CT9, CT10, CT11.
Resultados de aprendizaxe avaliados: RA6.
Metodoloxía/Proba 2: Probas de tipo test.
Descrición: Realización de diferentes probas tipo test ao longo do curso que incluirán contidos teóricos e prácticos
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da materia.
% Cualiﬁcación: 40% (Para liberar esta parte, o estudante deberá obter unha cualiﬁcación igual ou superior a 3,5
puntos sobre 10).
Competencias avaliadas: CB5, CE5, CE14, CE19, CT6.
Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6.
Metodoloxía/Proba 3: Proxecto.
Descrición: Realización de proxectos que integren os contidos vistos na materia.
% Cualiﬁcación: 45% (Para liberar esta parte, o estudante deberá obter unha cualiﬁcación igual ou superior a 3,5
puntos sobre 10).
Competencias avaliadas: CB2, CB5, CG8, CG9, CE4, CE5, CE14, CE19, CE36, CT4, CT6, CT7, CT9, CT10, CT11.
Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6.
Ponderación
Cualiﬁcación ﬁnal = 0,15 * presentacións/exposicións 0,4 * nota media de próbalas tipo test + 0,45 * traballos e proxectos.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA 2ª EDICIÓN DE ACTAS E FIN DE CARREIRA
Empregarase o mesmo esquema de avaliación detallado na sección "CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA NON ASISTENTES".
PROCESO DE CUALIFICACIÓN DE ACTAS
Independentemente da convocatoria e do tipo de asistencia, no caso de non superar algunha parte da avaliación, cando a
puntuación total ponderada fose superior a 5 sobre 10, a cualiﬁcación en actas será de 4,9.
DATAS DE AVALIACIÓN
O calendario de probas de avaliación aprobado oﬁcialmente pola Xunta de Centro da ESEI atópase publicado na páxina web
http://www.esei.uvigo.es.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Leon Shklar and Rich Rosen, Web application architecture. Principles, Protocols and Practices, 978-0-470-51860-1,
2, Wiley, 2009
David Gourley, Brian Totty, Marjorie Sayer, Anshu Aggarwal, Sailu Reddy, et al, HTTP: The Deﬁnitive Guide,
978-1565925090, 1, O'Reilly, 2002
Bibliografía Complementaria
Steven M. Schafer, HTML, XHTML, and CSS Bible, 978-8126527366, 5, Wiley, 2010
Recomendacións
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento de aplicacións para internet/O06G150V01962
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Algoritmos e estruturas de datos II/O06G150V01302
Bases de datos I/O06G150V01402
Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
parcialmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da
docencia dun modo máis áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.
=== ESCENARIO 1: DOCENCIA MIXTA ===
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No caso dunha situación excepcional na cal non se poida empregar o aforamento completo das aulas nas que se imparta
docencia realizarase unha docencia mixta, na que parte do alumnado poderá asistir presencialmente ás clases, mentres que
outra parte do alumnado poderá seguir as clases de forma online a través do Campus Remoto.
En tal situación, manteranse as metodoloxías e sistemas de avaliación. As avaliacións trataranse de facer de forma
presencial (p.ex. solicitando aulas con maior aforamento). No caso de non ser posible, realizaranse a través de Campus
Remoto, Faitic e/ou outros servizos da Universidade de Vigo. En tal caso, comunicarase ao alumnado con suﬁciente
antelación.
Respecto das titorías, estas faranse, preferentemente, de forma online. Co ﬁn de poder facer unha mellor organización, os
alumnos deberán comunicar ao profesorado o seu desexo de realizar unha titoría de forma previa a través dun correo
electrónico.
=== ESCENARIO 2: DOCENCIA NON PRESENCIAL ===
No caso dunha situación excepcional na cal non se poida impartir docencia presencial, impartiranse as clases de forma
online a través do Campus Remoto.
En tal situación, manteranse as metodoloxías e sistemas de avaliación. As avaliacións realizaranse a través de Campus
Remoto, Faitic e/ou outros servizos da Universidade de Vigo. Estes cambios comunicaranse ao alumnado con suﬁciente
antelación.
Respecto das titorías, faranse de forma online e, co ﬁn de poder facer unha mellor organización, os alumnos deberán
comunicar ao profesorado o seu desexo de realizar unha titoría de forma previa a través dun correo electrónico.
En casos excepcionais nos que un alumno xustiﬁque a existencia dunha situación que lle impida seguir a materia de forma
normal (p.ex. problemas de conectividade, problemas de conciliación, etc.), poderá acordar co profesorado a adaptación das
datas das probas de avaliación, así como dos medios para realizalas. En calquera caso, manteranse os sistemas de
avaliación.
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