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CONTIDOS 

BC1. Bases de datos e sistemas de almacenamento da información 

 Ficheiros: planos, indexados, acceso directo, etc. 

 Bases de datos: conceptos, usos e tipos segundo o modelo de datos e a 

localización da información. 

 Outros sistemas de almacenamento: xml, servizo de directorios, etc. 

 Sistemas xestores de base de datos: funcións, compoñentes e tipos. 

 Sistemas xestores de bases de datos libres e propietarios. 

 Bases de datos centralizadas e distribuídas. Fragmentación. 

 

BC2. Deseño conceptual de bases de datos 

 Fases de deseño de bases de datos. 

 Modelo entidade-relación: entidades, atributos, relacións e claves; tipos de 

interrelación e cardinalidade; dependencia por existencia e por identificación; 

restricións entre interrelacións. 

 Modelo E-R ampliado. 

 Xeneralización e herdanza. 

 

BC3. Deseño lóxico de bases de datos 

 Modelo lóxico de datos: metodoloxía. 

 Modelo relacional: terminoloxía e características. Claves primarias e alleas. 

 Paso do diagrama E-R ao modelo relacional. 

 Álxebra relacional. Cálculo relacional. 

 Normalización de modelos relacionais: dependencias funcionais; formas 

normais. 

 Xustificación da desnormalización. 

 

BC4. Deseño físico de bases de datos 

 Modelo de datos. 

 Terminoloxía do modelo relacional. 

 Claves primarias. 

 O valor NULL. 

 Claves alleas. 

 Vistas. 

 Ferramentas gráficas achegadas polo sistema xestor para a implementación 

da base de datos. 

 Linguaxe de definición de datos (DDL). 

 Creación, modificación e eliminación de bases de datos. 

 Creación, modificación e eliminación de táboas. 

 Tipos de datos. Tipos de datos definidos polo usuario. 

 Implementación de restricións. 

 Índices: características. 

 

BC5. Realización de consultas 



 Ferramentas gráficas proporcionadas polo sistema xestor para a realización 

de consultas. 

 Sentenza SELECT. 

 Selección e ordenación de rexistros. Tratamento de valores nulos. 

 Operadores: de comparación e lóxicos. Precedencia de operadores. 

 Consultas calculadas. 

 Sinónimos 

 Consultas de resumo. Agrupamento de rexistros. 

 Unión de consultas. 

 Composicións internas e externas. 

 Subconsultas. 

 Funcións básicas integradas no SXBD. 

 Vistas. 

 

BC6. Tratamento de datos 

 Ferramentas gráficas proporcionadas polo sistema xestor para a edición da 

información. 

 Inserción, borrado e modificación de rexistros. 

 Inserción de rexistros a partir dunha consulta. 

 Mantemento da integridade referencial. 

 Cambios en cascada. 

 Subconsultas e combinacións en sentenzas de edición. 

 Transaccións. Sentenzas de procesamento de transaccións. 

 Acceso simultáneo aos datos: políticas de bloqueo. 

 Bloqueos compartidos e exclusivos. 

 

BC7. Programación de bases de datos 

 Tipos de guións. Secuencias de comandos e ficheiros de procesamento por 

lotes. Procedementos almacenados. Funcións definidas polo usuario e 

desencadeadores. 

 Introdución: linguaxe de programación. 

 Variables do sistema e de usuario. 

 Funcións. 

 Operadores. 

 Estruturas de control de fluxo. 

 Procedementos almacenados. 

 Paso de parámetros. 

 Funcións definidas polo usuario. 

 Subrutinas. 

 Eventos e disparadores. 

 Excepcións. 

 Cursores. 

 

BC8. Tarefas de administración de bases de datos 

 Copias de seguridade: tipos; planificación. 

 Ferramentas achegadas polo sistema xestor para a realización e a 

recuperación de copias de seguridade. 

 Ferramentas para vinculación, importación e exportación de datos. 

 Ferramentas de verificación de integridade da base de datos. 



 Transferencia de datos entre sistemas xestores. 

 Creación e eliminación de usuarios. 

 Tipos de dereitos. 

 Asignación e desasignación de dereitos a usuarios. 

 Linguaxe DCL. 

 Índices. 

 

BC9. Uso de bases de datos obxecto-relacionais 

 Características das bases de datos obxecto-relacionais. 

 Tipos de datos obxecto. 

 Atributos e métodos. 

 Sobrecarga. 

 Construtores. 

 Definición de tipos de obxecto. 

 Definición de métodos. 

 Herdanza. 

 Identificadores e referencias. 

 Tipos de datos colección 

 Declaración e iniciación de obxectos. 

 Uso da sentenza SELECT. 

 Navegación a través de referencias. 

 Chamadas a métodos. 

 Inserción, modificación e borrado de obxectos. 

OBXECTIVOS 

Recoñecer as características dos distintos sistemas de almacenamento de 

información. 

Identificar os distintos tipos de bases de datos 

Identificar as vantaxes dun sistema xestor de base de datos. 

Analizar e utilizar os recursos e as oportunidades de aprendizaxe relacionados 

coa evolución científica, tecnolóxica e organizativa do sector, e as tecnoloxías 

da información e da comunicación, para manter o espírito de actualización e 

adaptarse a novas situacións laborais e persoais. 

Seleccionar sistemas xestores de base de datos para desenvolver aplicacións 

Instalar o sistema xestor de base de datos 

Analizar a estrutura dos sistemas xestores de base de datos. 

Identificar a función de cada elemento dun sistema xestor de base de datos 

Establecer procedementos e verificar a súa funcionalidade, para despregar e 

distribuír aplicacións 

Identificar as características das bases de datos relacionais 

Identificar a simboloxía (entidades, atributos, relacións) do modelo entidade-

relación 

Analizar as relacións entre os elementos do modelo entidade-relación 

Deseñar diagramas entidade-relación. 

Deseñar modelos relacionais lóxicos 

Realizar consultas a nivel teórico 

Analizar as consultas sobre bases de datos 

Mellorar o rendemento de consultas sobre bases de datos. 

Empregar SQL como linguaxe DML para a consulta/modificación de datos en 

bases de datos realacionais. 

Crear vistas 



Crear e eliminar bases de datos 

Crear táboas na base de datos relacional 

Implementar as restricións entre táboas 

Empregar o linguaxe PL/SQL para desenvolver aplicacións web 

Crear procedementos almacenados 

Empregar cursores 

Definir disparadores sobre táboas. 

Xestionar usuarios e privilexios. 

Crear índices para mellorar o rendemento en bases de datos. 

Identificar as características das bases de datos orientadas a obxectos. 

Empregar OQL como linguaxe de consulta en bases de datos obxecto-

relacionais. 

CONTIDOS 

MÍNIMOS 

Bases de datos: conceptos, usos e tipos segundo o modelo de datos e a 

localización da información. 

Sistemas xestores de base de datos: funcións, compoñentes e tipos. 

Modelo entidade-relación: entidades, atributos, relacións e claves; tipos de 

interrelación e cardinalidade; dependencia por existencia e por identificación; 

restricións entre interrelacións. 

Paso do diagrama E-R ao modelo relacional. 

Álxebra relacional. Cálculo relacional. 

Normalización de modelos relacionais: dependencias funcionais; formas 

normais. 

Creación, modificación e eliminación de bases de datos. 

Creación, modificación e eliminación de táboas. 

Índices: características. 

Sentenza SELECT. 

Operadores: de comparación e lóxicos. Precedencia de operadores. 

Consultas de resumo. Agrupamento de rexistros. 

Unión de consultas. 

Subconsultas. 

Funcións básicas integradas no SXBD. 

Vistas. 

Inserción, borrado e modificación de rexistros. 

Inserción de rexistros a partir dunha consulta. 

Mantemento da integridade referencial. 

Transaccións. Sentenzas de procesamento de transaccións. 

Acceso simultáneo aos datos: políticas de bloqueo. 

Introdución: linguaxe de programación. 

Procedementos almacenados. 

Paso de parámetros. 

Eventos e disparadores. 

Excepcións. 

Cursores. 

Copias de seguridade: tipos; planificación. 

Creación e eliminación de usuarios. 

Características das bases de datos obxecto-relacionais. 



SISTEMA DE 

AVALIACIÓN 

Para alcanzar unha avaliación positiva, deberanse alcanzar os mínimos 

esixibles especificados en cada unha das unidades didácticas. Ditos mínimos 

son os seguintes: 

CA1.2 - Identificáronse os tipos de bases de datos segundo o modelo de datos 

utilizado. 

CA1.4 - Avaliouse a utilidade dun sistema xestor de bases de datos e as súas 

vantaxes fronte a outros sistemas de almacenamento. 

CA1.5 - Recoñeceuse a función de cada elemento dun sistema xestor de bases 

de datos. 

CA2.1 - Identificouse o significado da simboloxía propia dos diagramas de 

entidade-relación. 

CA2.3 - Identificáronse as entidades necesarias para representar un problema. 

CA2.4 - Definíronse os atributos para cada entidade representada no modelo 

E-R. 

CA2.5 - Identificáronse as claves para cada entidade. 

CA2.6 - Distinguíronse e aplicáronse os tipos de interrelacións e as 

cardinalidades existentes no problema que se vaia representar. 

CA2.7 - Identificáronse os tipos de dependencia entre as entidades fortes e 

débiles. 

CA2.8 - Recoñecéronse os elementos do modelo E-R estendido 

CA3.2 - Identificáronse as táboas do deseño lóxico. 

CA3.3 - Identificáronse os campos que forman parte das táboas do deseño 

lóxico. 

CA3.4 - Analizáronse as relacións entre as táboas do deseño lóxico. 

CA3.5 - Identificáronse os campos clave. 

CA3.6 - Realizouse a transformación de esquemas E-R a esquemas 

relacionais. 

CA3.7 - Aplicáronse regras de integridade. 

CA3.8 - Aplicáronse regras de normalización. 

CA4.2 - Creáronse bases de datos. 

CA4.3 - Creáronse as táboas e as relacións entre elas. 

CA4.4 - Seleccionáronse os tipos de datos adecuados. 

CA4.5 - Definíronse os campos clave nas táboas. 

CA4.6 - Aplicáronse as restricións reflectidas no deseño lóxico. 

CA5.2 - Realizáronse consultas simples sobre unha táboa. 

CA5.3 - Realizáronse consultas sobre o contido de varias táboas mediante 

composicións internas. 

CA5.4 - Realizáronse consultas sobre o contido de varias táboas mediante 

composicións externas. 

CA5.5 - Realizáronse consultas que xeren valores de resumo. 

CA5.6 - Realizáronse unións de consultas. 

CA5.7 - Realizáronse consultas con subconsultas. 

CA6.1 - Identificáronse as ferramentas e as sentenzas para modificar o contido 

da base de datos. 

CA6.2 - Inseríronse, borráronse e actualizáronse datos nas táboas. 

CA6.3 - Engadiuse nunha táboa a información resultante da execución dunha 

consulta. 

CA6.5 - Recoñeceuse o funcionamento das transaccións. 

CA6.7 - Identificáronse os efectos das políticas de bloqueo de rexistros. 



CA7.2 - Recoñecéronse os métodos de execución de guións. 

CA7.4 - Escribíronse secuencias de comandos e ficheiros de procesamento por 

lotes para automatizar tarefas. 

CA7.5 - Creáronse, modificáronse e elimináronse procedementos 

almacenados. 

CA7.6 - Empregáronse parámetros no deseño de procedementos almacenados. 

CA7.8 - Usáronse as funcións proporcionadas polo sistema xestor. 

CA7.9 - Definíronse funcións de usuario. 

CA7.10 - Definíronse disparadores. 

CA7.11 - Utilizáronse cursores. 

CA8.1 - Identificáronse ferramentas para a administración de copias de 

seguridade. 

CA8.2 - Realizáronse e restauráronse copias de seguridade. 

CA8.3 - Identificáronse as ferramentas para vincular, importar e exportar 

datos. 

CA8.4 - Exportáronse datos a diversos formatos. 

CA8.5 - Importáronse datos con distintos formatos. 

CA8.7 - Xestionáronse os usuarios e os seus privilexios. 

CA9.1 - Identificáronse as características das bases de datos obxecto-

relacionais.  

CA9.2 - Creáronse tipos de datos obxecto, os seus atributos e os seus métodos. 

CA9.3 - Creáronse táboas de obxectos e táboas de columnas tipo obxecto. 

CA9.4 - Creáronse tipos de datos colección. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Realizarase un total de 8 exames. Un exame por unidade, a excepción das 

unidades 2 (deseño conceptual) e 3 (deseño lóxico) por un lado, que se 

englobarán nun mesmo exame, e 6 (deseño físico) e 7 (manipulación de datos) 

por outro, tamén unidas nunha única proba. 

O peso de cada exame, será igual ao peso das unidades que engloba. 

A nota final de cada avaliación obtense da seguinte forma:  

Inicialmente calcúlase a suma das notas das unidades didácticas rematadas ata 

ese momento (aplicando o peso de cada parte), e ponderase como se o total 

obtido fose o 100% do curso.  É dicir, se temos dúas partes realizadas, con 

notas X e Z, cuxos pesos son A% e B% respectivamente, a nota das partes 

sería (A*X/100 + B*Y/100)*100/(A+B). 

Deberase de obter sempre un mínimo dun 4 en cada unha das probas 

realizadas, para poder considerar unha unidade didáctica (ou grupo de 

unidades) como superada.  

No caso de que algunha proba non supere o 4, a nota final da avaliación será 

igual á nota mínima das probas non superadas, sen realizar ningún cálculo a 

maiores. 

No caso de que todas as probas superen o 4, a nota media desas partes 

(ponderadas segundo os seus pesos) aplicaráselle o 90% para o cálculo da nota 

final. 

O 10% restante, correspóndelle á observación da actitude e participación nas 

clases, que será recollida mediante un rexistro anecdótico das distintas 

situacións que se vaian producindo ao longo do curso. De esta forma, 

motivaremos ao alumnado a que participe activamente nas clases e a que teña 



un bo comportamento e unha boa actitude de cara a materia. 

 

Realizarase un exame de recuperación ao final de cada avaliación (excepto na 

terceira avaliación), para recuperar as partes suspensas nesa avaliación. 

No caso de que certa proba/parte se aprobe nun exame de recuperación, a nota 

máxima para esa proba/parte recuperada será dun 5. 

 

No caso de que unha parte non se aprobe no exame xeral, nin na recuperación 

a final de avaliación, recuperarase ao final de curso no periodo de 

recuperación.  

Neste periodo, se as partes a recuperar suman máis do 50% do peso total do 

curso, deberase de realizar a recuperación de todo o curso. Noutro caso, 

recuperaranse só as partes suspensas. 

 

Os pesos de cada unidade didáctica son: 

UD 1 - Introdución ás bases de datos: 5% 

UD 2 - Deseño conceptual de bases de datos: 10% 

UD 3 - Deseño lóxico de bases de datos: 10% 

UD 4 - Normalización: 5% 

UD 5 - Recuperación de información: 15% 

UD 6 - Deseño físico de bases de datos: 5% 

UD 7 - Manipulación de datos: 10% 

UD 8 – Programación en PL/SQL: 20% 

UD 9 - Administración de BD: 15% 

UD 10 - Bases de datos orientadas a obxectos: 5% 

 


