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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe

Realizáronse consultas simples sobre unha táboa RA4 - Consulta a información almacenada manexando asistentes, ferramentas gráficas e 
a linguaxe de manipulación de datos.

Realizáronse consultas que xeran valores de resumen RA4 - Consulta a información almacenada manexando asistentes, ferramentas gráficas e 
a linguaxe de manipulación de datos.

Realizáronse consultas sobre o contido de varias táboas mediante combinacións 
internas

RA4 - Consulta a información almacenada manexando asistentes, ferramentas gráficas e 
a linguaxe de manipulación de datos.

Realizáronse consultas sobre o contido de varias táboas mediante combinacións 
externas

RA4 - Consulta a información almacenada manexando asistentes, ferramentas gráficas e 
a linguaxe de manipulación de datos.

Realizáronse consultas con subconsultas RA4 - Consulta a información almacenada manexando asistentes, ferramentas gráficas e 
a linguaxe de manipulación de datos.

Realizáronse consultas utilizando funcións básicas integradas no SXBD. RA4 - Consulta a información almacenada manexando asistentes, ferramentas gráficas e 
a linguaxe de manipulación de datos.

Inseríronse, borráronse e actualizáronse datos nas táboas. RA5 - Modifica a información almacenada utilizando asistentes, ferramentas gráficas e a 
linguaxe de manipulación de datos.

Engadiuse nunha táboa a información resultante da execución dunha consulta RA5 - Modifica a información almacenada utilizando asistentes, ferramentas gráficas e a 
linguaxe de manipulación de datos.

Adoptáronse medidas para manter a integridade e a consistencia da información. RA5 - Modifica a información almacenada utilizando asistentes, ferramentas gráficas e a 
linguaxe de manipulación de datos.

Recoñeceuse o funcionamento das transaccións. RA5 - Modifica a información almacenada utilizando asistentes, ferramentas gráficas e a 
linguaxe de manipulación de datos.

Anuláronse parcial ou totalmente os cambios producidos por unha transacción RA5 - Modifica a información almacenada utilizando asistentes, ferramentas gráficas e a 
linguaxe de manipulación de datos.

Identificáronse os tipos de guións de sentenzas que se poden realizar nun sistema
de bases de datos

RA6 - Xestiona a información almacenada en bases de datos programando guións de 
sentenzas.

Describiuse a sintaxe da linguaxe para a codificación de guións de sentenzas RA6 - Xestiona a información almacenada en bases de datos programando guións de 
sentenzas.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 8 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Entrega de tarefas a través da aula virtual.
Seguimento da participación do alumnado nas tarefas e clases virtuais
impartidas do módulo.
Probas  específicas  para  comprobar  que  o  alumno  acada  as
competencias mínimas esixidas.

Instrumentos:
Tarefas  propostas  na  aula  virtual  apoiadas  coas  explicacións  e
resolución a través das clases virtuais e nos foros.
Probas prácticas ou cuestionarios que se farán a través da aula virtual
no caso de non volver as aulas.

Cualificación
final

Os pesos   que se  aplicarán  para  calcular  a  nota  final,  para  aqueles
alumnos  que  acaden  as  competencias  mínimas  en  todas  as  partes,
tendo en conta a materia avaliada a data 14 de marzo serán:

• Sistemas de almacenamento da información: 5%
• Deseño de diagramas E/R e paso a relacional: 35%
• Normalización: 25%
• Creación: 35%

Para os alumnos que teñen algunha parte non superada proporanse
tarefas de repaso/reforzo e recuperación. A avaliación será:

• A entrega  de  tarefas  e  o  grado  de  resolución  das  tarefas  de
reforzo: 20%

• A proba de recuperación: 80%
As tarefas de ampliación e reforzo poderán incrementar a nota ata 2
puntos. Para elo terase en conta:

• A entrega de tarefas e o grado de resolución. 90%
◦ Tarefas de consulta de información sobre a BD : 35%
◦ Tarefas de actualización da BD: 20%
◦ Tarefas de uso de transacción se iniciación á programación:

10%
◦ Tarefas de reforzo: 25%

• A participación  activa  nas  clases  virtuais  e  nos  foros  da  aula
virtual. 10%

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Os indicados na programación para a materia avaliada a 14 de marzo.

Criterios de cualificación:
Para estes  alumnos seguiranse os  mesmos criterios de cualificación
que para os alumnos de primeiro. Dado que a materia avaliada a 14 de
marzo este ano é moita menos que a impartida noutros cursos, ao
alumnado  que  ten  a  materia  pendente  examinarase  da  mesma
materia e nas mesmas condicións que o alumnado de primeiro.

Procedementos e instrumentos de avaliación:



Ao alumnado coa materia pendente se lle propuxo a matriculación no
mesmo curso que os alumnos de 1º para poder repasar e recuperar a
materia pendente.
Entrega de tarefas de repaso a través da aula virtual.
Seguimento da participación do alumnado nas tarefas e clases virtuais
impartidas do módulo.
Probas  específicas  para  comprobar  que  o  alumno  acada  as
competencias mínimas esixidas.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

RECUPERACIÓN:  Sistemas  de  almacenamento  da  información:
Cuestionario 
REPASO/REFORZO: Deseño e interpretación de diagramas E/R.  Tarefas
propostas para repasar o deseño e interpretación de diagramas E/R
para todos os alumnos e axudar a preparar a recuperación para os
alumnos que teñen esta parte pendente.
REPASO/REFORZO:  Transformación   de  diagramas  E/R  a  relacional,
para todos os alumnos e axudar a preparar a recuperación para os
alumnos que teñen esta parte pendente.
REPASO/REFORZO: Normalización. Tarefas para repasar normalización
ata FNBC para todos os alumnos e axudar a preparar a recuperación
para os alumnos que teñen esta parte pendente.
RECUPERACIÓN: Proba de deseño e interpretación dun diagrama E/R
para os alumnos que teñen esta parte pendente. Paso do diagrama E/R
a relacional.
RECUPERACIÓN: Proba na que se xustificarán os pasos e se realizará a
normalización ata FNBC.
REPASO/REFORZO: Deseño físico da base de datos. Tarefas propostas
de creación de bases de datos e táboas  aplicando todas as restriccións
reflectidas  no  deseño  lóxico,  para  todos  os  alumnos  e  axudar  a
preparar  a  recuperación  para  os  alumnos  que  teñen  esta  parte
pendente.
RECUPERACIÓN:  Proba  na  que  se  proporán  cuestións  de  creación,
modificación  e  borrado de  bases  de  datos  e  taboas  empregando a
linguaxe DDL.
REFORZO/AMPLIACIÓN:  Recuperación  de  información de la  base de
datos. Tarefas na que se farán consultas sobre distintas bases de datos
de traballo.
AMPLIACIÓN:  Modificación  da  información  de  la  base  de  datos.
Tarefas  de  inserción,  actualización  e  borrado  de  información  sobre
distintas bases de datos.
AMPLIACIÓN:  Xestión  de  transaccións.  Tarefas  nas  que  usarán
transaccións para manter a consistencia da información.
AMPLIACIÓN: Introdución á programación das bases de datos. Tarefas
para coñecer a linguaxe de programación de guións, procedementos e
funcións.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todos os alumnos poden conectarse e facer as tarefas e probas a través da
aula virtual (en caso de non poder facer as probas presenciais) e co apoio
de videoconferencia a través de Webex para explicacións e resolución das
tarefas propostas. 

Materiais e recursos

Ordenador con conexión a internet e unha máquina virtual instalada con 
SQL Server.
Apuntes e tarefas elaborados polo profesor a disposición na aula virtual do 
curso correspondente ao módulo.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Informarase ao alumnado por videoconferencia na reunión semanal.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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