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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Deseñáronse guións de sentenzas para levar a cabo tarefas complexas. Modifica a información almacenada na base de datos utilizando asistentes, 
ferramentas gráficas e a linguaxe de manipulación de datos.

Recoñeceuse o funcionamento das transaccións.
Desenvolve procedementos almacenados e guións de sentenzas, para o que 
utiliza e avalía as sentenzas da linguaxe incorporada no sistema xestor de 
bases de datos.

Anuláronse parcialmente ou totalmente os cambios producidos por 
unha transacción.

Analiza e executa tarefas básicas de administración de bases de datos 
aplicando mecanismos de salvagarda e transferencia.

Identificáronse os efectos das políticas de bloqueo de rexistros. Xestiona a información almacenada en bases de datos obxecto-relacionais, 
para o que utiliza e avalía as posibilidades que proporciona o sistema xestor.

Adoptáronse medidas para manter a integridade e a consistencia da 
información.
Identificáronse as formas de automatizar tarefas.  
Recoñecéronse os métodos de execución de guións.
Identificáronse as ferramentas dispoñibles para editar guións.
Escribíronse secuencias de comandos e ficheiros de procesamento por 
lotes para automatizar tarefas.
Creáronse, modificáronse e elimináronse procedementos 
almacenados.
Empregáronse parámetros no deseño de procedementos 
almacenados.
Detectáronse e tratáronse erros ao executar procedementos 
almacenados.
Usáronse as funcións proporcionadas polo sistema xestor.
Definíronse funcións de usuario.
Definíronse disparadores.
Utilizáronse cursores.
Documentáronse os guións codificados, e indicáronse as tarefas que 
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automatizan e os resultados que producen.
Identificáronse ferramentas para a administración de copias de 
seguridade.   
Realizáronse e restauráronse copias de seguridade.
Identificáronse as ferramentas para vincular, importar e exportar 
datos.
Exportáronse datos a diversos formatos.
Importáronse datos con distintos formatos.
Transferiuse información entre sistemas xestores.
Xestionáronse os usuarios e os seus privilexios.
Creáronse índices para mellorar o funcionamento da base de datos.
Utilizáronse asistentes, ferramentas gráficas e a linguaxe de control de 
datos.
Interpretouse a documentación técnica do SXBD nos idiomas máis 
empregados pola industria.
Identificáronse as características das bases de datos obxecto-
relacionais.
Creáronse tipos de datos obxecto, os seus atributos e os seus métodos.
Creáronse táboas de obxectos e táboas de columnas tipo obxecto.
Creáronse tipos de datos colección.
Realizáronse consultas.
Modificouse a información almacenada mantendo a integridade e a 
consistencia dos datos.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  
Realización de actividades e prácticas en base ás explicacións e documentos guía de cada unidade 

Instrumentos:
Lista de cotexo e/ou escala de valoración

Cualificación final
A cualificación final será o resultado da media ponderada entre a cualificación da primeira avaliación (60%) e da 
segunda avaliación (40%), máis a ponderación entre 0 e 2 puntos do aproveitamento da terceira avaliación.

Proba extraordinaria de
setembro

--

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:
--

Criterios de cualificación:
--

Procedementos e instrumentos de avaliación:
--
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades Desenvolvense actividades e prácticas de reforzo, repaso e recuperación, pero tamén de ampliación para acadar as 
competencias mínimas correspondentes ás principais unidades entre as programadas para o terceiro trimestre

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Combinanse o uso da videoconferencia co do correo electrónico para o seguimento e monitorización de todo o 
alumnado nas actividades e prácticas. 
Facilitanse para todalas prácticas apuntamentos teórico-prácticos readaptados para faciltar a aprendizaxe. 

Materiais e recursos
- Equipo informático co software necesario para este módulo e conexión a internet
- Apuntamentos readaptados para faciltar a aprendizaxe
- Videoconferencia e correo electrónico. 
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Comunicarase ó alumnado nunha sesión de videoconferencia e/ou por e-mail. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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