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

Identificáronse os patróns de refactorización máis usuais. Optimiza código empregando as ferramentas dispoñibles no contorno de 
desenvolvemento.

Elaboráronse as probas asociadas á refactorización. Xera diagramas de clases e valora a súa importancia no desenvolvemento de 
aplicacións, empregando as ferramentas dispoñibles no contorno.

Revisouse o código fonte usando un analizador de código.
Xera diagramas de comportamento e valora a súa importancia no 
desenvolvemento de aplicacións, empregando as ferramentas dispoñibles no 
contorno.

Identificáronse as posibilidades de configuración dun analizador de 
código.
Aplicáronse patróns de refactorización coas ferramentas que 
proporciona o contorno de desenvolvemento.
Realizouse o control de versións integrado no contorno de 
desenvolvemento.
Utilizáronse ferramentas do contorno de desenvolvemento para 
documentar as clases.
Identificáronse os conceptos básicos da programación orientada a 
obxectos.
Recoñecéronse os métodos de análise e modelaxe máis empregados 
no ámbito do desenvolvemento de aplicacións informáticas.
Identificáronse as ferramentas para a elaboración de diagramas de 
clases.
Interpretouse o significado de diagramas de clases.
Instalouse o módulo do contorno integrado de desenvolvemento que 
permite o uso de diagramas de clases.
Trazáronse diagramas de clases a partir das especificacións destas.
Xerouse código a partir dun diagrama de clases.
Xerouse un diagrama de clases mediante enxeñaría inversa.
Identificáronse os tipos de diagramas de comportamento.
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Recoñeceuse o significado dos diagramas de casos de uso.
Interpretáronse diagramas de interacción.
Elaboráronse diagramas de interacción sinxelos.
Interpretouse o significado de diagramas de actividades.
Elaboráronse diagramas de actividades sinxelos.
Interpretáronse diagramas de estados.
Formuláronse diagramas de estados sinxelos.

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 3 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 e repaso, 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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