
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 

CA5.2 - Establecéronse ámbitos de aplicación. 

RA5 -  Realiza conversións sobre documentos XML utilizando técnicas e ferramentas de 

procesamento. 

CA5.3 - Analizáronse as tecnoloxías implicadas e o seu modo de funcionamento. RA3 -  Xera canles de contidos analizando e utilizando tecnoloxías de sindicación. 

CA5.4 - Describiuse a sintaxe específica utilizada na conversión e na adaptación de 
documentos XML. 

RA6 -  Xestiona información en formato XML analizando e utilizando tecnoloxías de 
almacenamento e linguaxes de consulta. 

CA5.5 - Creáronse especificacións de conversión.  

CA5.7 - Realizáronse conversións con diversos formatos de saída.  

CA5.8 - Documentáronse e depuráronse as especificacións de conversión.  

CA5.9 - Analizouse a sintaxe da linguaxe XPath.  

CA5.10 - Empregouse XPath na selección de nodos dun documento XML.  

CA3.2 - Definíronse os seus ámbitos de aplicación.  

CA3.3 - Analizáronse as tecnoloxías en que se basea a sindicación de contidos.  

CA3.4 - Identificouse a estrutura e a sintaxe dunha canle de contidos.  

CA3.5 - Creáronse e validáronse canles de contidos.  

CA3.8 - Adaptáronse canles de contidos para que poidan ser visualizadas como 
páxinas web. 

 

CA6.1 - Identificáronse os principais métodos de almacenamento da información 
usada en documentos XML. 

 

CA6.3 - Establecéronse tecnoloxías eficientes de almacenamento de información en 
función das súas características. 

 

CA6.4 - Utilizáronse sistemas xestores de bases de datos relacionais no 
almacenamento de información en formato XML. 

 

CA6.5 - Utilizáronse técnicas específicas para crear documentos XML a partir de 
información almacenada en bases de datos relacionais. 

 

 CA6.6 - Identificáronse as características dos sistemas xestores de bases de datos 
nativas XML. 

 

CA6.7 - Instaláronse e analizáronse sistemas xestores de bases de datos nativas XML.  

CA6.8 - Utilizáronse técnicas para xestionar a información almacenada en bases de 
datos nativas XML. 
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 CA6.9 - Identificáronse linguaxes e ferramentas para o tratamento e o 
almacenamento de información e a súa inclusión en documentos XML. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Clases a través de Webex. 
- Exercicios na aula virtual. 

Instrumentos: 
- Proba escrita. 
- Lista de cotexo, escala de valoración. 

Cualificación final 

Alumnado con primeira e segunda avaliación aprobadas: 
- A nota final farase co cálculo da media da primeira avaliación (70%) e da 

segunda (30%). Ésta nota verase incrementada nun punto cando a 
cualificación da terceira sexa superior a cinco, de acordo co traballo favorable 
feito nesta última avaliación. 

Alumnado con unha avaliación suspensa: 
- Realizará unha proba a finais de maio para recuperar a parte suspensa. Se o 

alumno obtén unha nota superior ou igual a 5,  a nota final farase co cálculo 
da media da primeira avaliación (70%) e da segunda (30%). 

- Se o alumno non obtén unha nota superior ou igual a 5 presentaráse a unha 
proba final no mes de xuño para recuperar  a avaliación pendente, para 
aprobar a nota terá que ser igual ou superior o 5 e a calificación final farase 
co cálculo da media coas porcentaxes anteriormente aplicadas. 

Alumnado con primeira e segunda avaliación suspensa: 
- Realizará unha proba a finais de maio para recuperar as partes suspensas. Se 

o alumno obtén unha nota superior ou igual a 5 en ambas partes,  a nota final 
farase co cálculo da media da primeira avaliación (70%) e da segunda (30%) 

- Se o alumno non obtén unha nota superior ou igual a 5 presentaráse a unha 
proba final no mes de xuño para recuperar  a/as avaliacións pendentes, 
pasando a ser a nota de ésta proba a nota final. 

Alumnado con pérdida de avaliación: 
- Realizará no mes de xuño unha proba dos contidos impartidos ao longo do 

curso, pasando a ser a nota obtida a nota final do módulo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non se contempla. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non se contempla. 
 

Criterios de cualificación: 
Non se contempla. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non se contempla. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
- Explicacións a través de Webex. 
- Lectura  ou visionado de materiais postos na aula virtual. 
- Exercicios prácticos e corrección dos mesmos. 

Metodoloxía 
(alumnado  todo con 

conectividade) 

- Explicación do profesor por Webex . 
- Trabalo individual a partir dos materiais da a ula virtual. 
- Envío a profesora as dúbidas a través da mensaxería ou foro da aula 

virtual ou correo electrónico. 

Materiais e recursos 
- Aula virtual do centro e Webex. 
- Apuntes elaborados. 
- Aplicacións de xestión. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


