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

Analizouse a estrutura e a sintaxe especifica dos XML Schemas RA4 -  Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos 
para definir a súa sintaxe e a súa estrutura.

Creáronse descricións de documentos XML empregando XML Schemas RA4 -  Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos 
para definir a súa sintaxe e a súa estrutura.

Utilizáronse XML Schemas na elaboración e na validación de documentos XML RA4 -  Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos 
para definir a súa sintaxe e a súa estrutura.

Asociáronse as XML Schemas cos documentos XML RA4 -  Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos 
para definir a súa sintaxe e a súa estrutura.

Utilizáronse ferramentas específicas para a validación de documentos XML 
empregando XML Schemas

RA4 -  Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos 
para definir a súa sintaxe e a súa estrutura.

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

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

Creáronse especificacións de conversión. RA5 -  Realiza conversións sobre documentos XML utilizando técnicas e ferramentas de 
procesamento.

Realizáronse conversións con diversos formatos de saída. RA5 -  Realiza conversións sobre documentos XML utilizando técnicas e ferramentas de 
procesamento.

Empregouse XPath na selección de nodos dun documento XML. RA5 -  Realiza conversións sobre documentos XML utilizando técnicas e ferramentas de 
procesamento.

Documentáronse e depuráronse as especificacións de conversión RA5 -  Realiza conversións sobre documentos XML utilizando técnicas e ferramentas de 
procesamento.
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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:

• Primeira avaliación: 65%
• Segunda avaliación: 35% (dado que a nota da segunda avaliación foi 

posta sen poder avaliar toda a materia que estaba prevista)
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 1 punto.
Para elo terase en conta:

• A entrega de tarefas e o grado de resolución. 90%
◦ Tarefas de validación empregando esquemas XML : 35%
◦ Tarefas de XPATH: 15%
◦ Tarefas de transformacións de documentos XML usando XSLT :

20%
◦ Tarefas de reforzo: 20%

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

Alumnado de
materia

pendente

Non hai alumnos pendentes



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

REPASO/REFORZO: HTML e CSS.  Deseño de páxinas web en base as
especificacións dadas, 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  relativas  ao
deseño dunha páxina web empregando HTML e CSS para os alumnos
que teñen esta parte pendente.
REPASO/REFORZO:  XML  y  DTD.  Tarefas  propostas  de  creación  de
documentos  XML  e  validación  por  DTD,  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  relativas  á
creación de documentos XML e a súa validación empregando DTD para
os alumnos que teñen a segunda avaliación pendente.
REFORZO/AMPLIACIÓN:  Deseño  de  esquemas  XML  que  validen
documentos XML en base ás indicacións propostas nas tarefas.
AMPLIACIÓN:  Selección  de  pates  de  un  documentos  XML  usando
expresiones XPATH.
AMPLIACIÓN: Realizar transformaciones sencillas de documentos XLML
en documentos de texto, HTML o documentos XML con otro formato.

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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