
Cicle formatiu: DAW (Desenvolupament d'Aplicacions Web) 
Mòdul: M06: Desenvolupament web en entorns de client 
Títol: Pàgina web per a ressenyar excursions, amb fotos i mapa
interactiu

Instruments d'avaluació

Avaluació i coavaluació

Tenim un llistat de competències que volem assolir, i els alumnes s'avaluaran de
forma periòdica detectant les competències que ja s'han treballat i s'han assolit.
Aquest anàlisi també es farà en forma de coavaluació a nivell de grup de projecte.

Rúbrica de seguiment

Cada setmana tenim entregues periòdiques (metodologies àgils). Tenim detectats
objectius a assolir, que posem en una graella, i omplirem a mida que els grups
assoleixin cadascun dels objectius, indicant si s'han acomplert en el temps previst
o bé si hi ha hagut un retard (analitzar la causa del retard).

Portfoli

De forma individual, cada alumne descriurà un mínim de tres excursions en el seu
espai de treball. La url serà pública. Cada alumne aplicarà un estil de disseny
personalitzat, de manera que les entregues individuals de cada grup seran
diferents entre elles.

Memòria



Entrega de grup on es documenta tota la informació tècnica el�laborada en el
projecte. Ha d'incloure tot el cicle de vida del desenvolupament web: plantejament
del problema, requeriments tècnics, programació, disseny, desplegament,
manteniment, manual d'usuari. S'adjunta un annex amb tota la informació que ha
de contenir la memòria. S'avalua que la informació sigui completa i de qualitat.

Producte �nal o servei

El projecte quedarà desplegat en una url pública del núvol de l'institut, de manera
que quedarà com a històric i es garanteix que sigui accessible en el futur.

Presentació i exposició pública

Cada grup presenta la seva proposta de projecte, posant ènfasi en les solucions
pròpies de cada grup. La presentació té una part d'exposició tècnica, i una altra
part més comercial i venda del producte. Es convida a una persona del ICGC
(Institut Cartogrà�c de la Generalitat), que assumeix el paper de possible client.

Graella d'observació del professorat

Es recullen dades d'interès de com funciona l'alumne, com funciona el grup, la
interacció alumne-grup, la interacció entre grups.

Tancament del Projecte. Avaluació �nal

Amb tots aquests elements es podrà fer una avaluació de cada grup, i individual
dins de cada grup, de manera que serà fàcil extreure'n un valor numèric. Es farà
retroacció als alumnes d'aquesta avaluació, i aquests també ompliran una
avaluació �nal.


