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CONTIDOS 

BC1. Desenvolvemento de software 

 Concepto de programa informático. 

 Fases do desenvolvemento dunha aplicación: análise, deseño, codificación, 

probas, documentación, explotación e mantemento, etc. 

 Código fonte, código obxecto e código executable. Máquinas virtuais e 

linguaxe intermedia. 

 Tipos de linguaxes de programación. 

 Características das linguaxes máis difundidas. 

 Proceso de obtención de código executable a partir do código fonte: 

ferramentas implicadas. 

 

BC2. Instalación e uso de contornos de desenvolvemento 

 Funcións dun contorno de desenvolvemento. 

 Instalación dun contorno de desenvolvemento. 

 Ferramentas e asistentes do contorno. 

 Instalación e desinstalación de módulos adicionais. 

 Personalización do contorno. 

 Mecanismos de actualización. 

 Contornos de desenvolvemento máis empregados (libres e comerciais). 

 Uso básico dun contorno de desenvolvemento: edición de programas e 

xeración de executables. 

 Características dos contornos de desenvolvemento. 

 

BC3. Deseño e realización de probas 

 Planificación de probas. 

 Tipos de probas: funcionais, estruturais, regresión, etc. 

 Procedementos e casos de proba. 

 Mecanismos e ferramentas de depuración: puntos de ruptura, inspección de 

variables, etc. 

 Validacións. 

 Probas de código: cubrimento, valores límite, clases de equivalencia, etc. 

 Normas de calidade. 

 Probas unitarias: ferramentas. 

 Automatización e documentación das probas. 

 

BC4. Optimización e documentación 

 Refactorización: concepto, limitacións e patróns máis usuais. 

 Refactorización e probas. Ferramentas de axuda á refactorización. 

 Uso e configuración de analizadores de código. 

 Control de versións. Estrutura das ferramentas de control de versións. 

Repositorio. Ferramentas de control de versións. 

 Clientes para control de versións. Integración no contorno de 

desenvolvemento. 



 Documentación. Uso de comentarios. Alternativas. 

 

BC5. Elaboración de diagramas de clases 

 Clases: atributos, métodos e visibilidade. 

 Métodos de análise e modelaxe. 

 Obxectos: instanciación. 

 Relacións: herdanza, composición e agregación. 

 UML. Diagramas estruturais. 

 Notación dos diagramas de clases: interpretación. 

 Ferramentas de deseño de diagramas. Módulos integrados no contorno de 

desenvolvemento. 

 Creación de diagramas de clases. 

 Xeración de código dende o diagrama de clases. 

 Obtención do diagrama de clases a partir do código. 

 

BC6. Elaboración de diagramas de comportamento 

 Tipos de diagramas de comportamento: campo de aplicación 

 Diagramas de casos de uso: actores, escenario e relación de comunicación. 

Diagramas de interacción: tipos (diagramas de secuencia e de 

comunicación). 

 Diagramas de secuencia. 

 Diagramas de comunicación. 

 Diagramas de actividades. 

 Diagramas de estados. 

OBXECTIVOS 

Recoñecer a relación entre algoritmo, software de aplicación, software de 

sistema e hardware. 

Identificar as fases de desenvolvemento de software no modelo en cascada, en 

espiral, etc. 

Diferenciar linguaxes informáticas, clasificalas e identificar e caracterizar as 

linguaxes de programación máis populares. 

Recoñecer as características, código xerado e ferramentas utilizadas na 

edición, compilación, enlace e execución para linguaxes de programación 

compiladas, interpretadas, de máquina virtual ou de execución administrada. 

Identificar as funcións dun contorno de desenvolvemento. 

Identificar e caracterizar os contornos de desenvolvemento máis populares. 

Instalar contornos propietarios e libres e dar os primeiros pasos neles. 

Identificar ferramentas e asistentes sobre o contorno instalado. 

Actualizar os complementos do contorno de desenvolvemento instalado. 

Personalizar o contorno de desenvolvemento instalado. Automatizar procesos 

e facilitar a escritura de código no contorno de desenvolvemento instalado. 

Instalar, desinstalar, activar e desactivar módulos sobre o contorno de 

desenvolvemento instalado. 

Xerar executables en diferentes linguaxes sobre o mesmo contorno de 

desenvolvemento instalado. 

Xerar executables na mesma linguaxe sobre diferentes contornos de 

desenvolvemento instalados. 

Recoñecer os métodos de análise e modelaxe, principalmente o modelo UML. 

Manexar os conceptos básicos da programación orientada a obxectos. 

Interpretar e representar diagramas de clases. 



Xerar código fonte a partir de diagramas de clases. 

Xerar diagramas de clases a partir de código fonte. 

Identificar os tipos de diagramas de comportamento. 

Interpretar e representar diagramas de casos de uso. 

Interpretar e representar diagramas de interacción. 

Interpretar e representar diagramas de estados. 

Interpretar e representar diagramas de actividades. 

Identificar os tipos de probas. 

Identificar ferramentas de depuración e probas de aplicacións no contorno de 

desenvolvemento. 

Identificar estándares e organismos relacionados coa calidade do software. 

Utilizar o contorno de desenvolvemento libre para depurar código. 

Utilizar puntos de ruptura e de seguimento para depurar código no contorno de 

desenvolvemento libre. 

Examinar e modificar o comportamento dun programa en tempo de execución 

utilizando o contorno de desenvolvemento libre. 

Definir o procedemento e os casos de proba. 

Utilizar o contorno de desenvolvemento libre para probar clases e métodos. 

Executar probas automáticas. 

Documentar as incidencias encontradas. 

Identificar a refactorización, os patróns de refactorización máis usuais, as 

vantaxes e limitacións da refactorización e a asociación coas probas. 

Realizar as refactorizacións de código que permita o contorno de 

desenvolvemento libre. 

Identificar as posibilidades dun analizador de código e as posibilidades de 

configuración. 

Revisar código fonte utilizando o analizador de código do contorno de 

desenvolvemento libre. 

Identificar o control de versións e as vantaxes que aporta. 

Identificar a estrutura das ferramentas de control de versións.ç 

Instalar servidor e cliente para control de versións. Administrar basicamente o 

servidor. Utilizar basicamente o cliente. 

Realizar control de versións no contorno de desenvolvemento libre. 

Realizar documentación de clases utilizando o contorno de desenvolvemento 

libre. 

CONTIDOS 

MÍNIMOS 

Código fonte, código obxecto e código executable. Máquinas virtuais e 

linguaxe intermedia. 

Concepto de programa informático. 

Fases do desenvolvemento dunha aplicación: análise, deseño, codificación, 

probas, documentación, explotación e mantemento, etc. 

Tipos de linguaxes de programación. 

Funcións dun contorno de desenvolvemento. 

Instalación dun contorno de desenvolvemento. 

Personalización do contorno. 

Uso básico dun contorno de desenvolvemento: edición de programas e 

xeración de executables. 

Planificación de probas. 

Tipos de probas: funcionais, estruturais, regresión, etc. 

Mecanismos e ferramentas de depuración: puntos de ruptura, inspección de 



variables, etc. 

Probas de código: cubrimento, valores límite, clases de equivalencia, etc. 

Probas unitarias: ferramentas. 

Automatización e documentación das probas. 

Refactorización: concepto, limitacións e patróns máis usuais. 

Refactorización e probas. Ferramentas de axuda á refactorización. 

Uso e configuración de analizadores de código. 

Clases: atributos, métodos e visibilidade. 

Obxectos: instanciación. 

Relacións: herdanza, composición e agregación. 

UML. Diagramas estruturais. 

Creación de diagramas de clases. 

Tipos de diagramas de comportamento: campo de aplicación 

Diagramas de casos de uso: actores, escenario e relación de comunicación. 

Diagramas de interacción: tipos (diagramas de secuencia e de comunicación). 

Diagramas de actividades. 

SISTEMA DE 

AVALIACIÓN 

Os mínimos esixibles son os seguintes: 

CA1.1 - Recoñeceuse a relación dos programas cos compoñentes do sistema 

informático: memoria, procesador, periféricos, etc.  

CA1.2 - Identificáronse as fases de desenvolvemento dunha aplicación 

informática.  

CA1.3 - Diferenciáronse os conceptos de código fonte, obxecto e executable. 

CA1.5 - Clasificáronse as linguaxes de programación.  

CA2.1 - Instaláronse contornos de desenvolvemento, propietarios e libres. 

CA2.2 - Engadíronse e elimináronse módulos no contorno de 

desenvolvemento.  

CA2.3 - Personalizouse e automatizouse o contorno de desenvolvemento.  

CA2.5 - Xeráronse executables a partir de código fonte de diferentes linguaxes 

nun mesmo contorno de desenvolvemento.  

CA2.7 - Identificáronse as características comúns e específicas de diversos 

contornos de desenvolvemento.  

CA3.1 - Identificáronse os tipos de probas.  

CA3.2 - Definíronse casos de proba.  

CA3.3 - Identificáronse as ferramentas de depuración e proba de aplicacións 

ofrecidas polo contorno de desenvolvemento.  

CA3.4 - Utilizáronse ferramentas de depuración para definir puntos de ruptura 

e seguimento.  

CA3.5 - Utilizáronse as ferramentas de depuración para examinar e modificar 

o comportamento dun programa en tempo de execución.  

CA3.6 - Efectuáronse probas unitarias de clases e funcións.  

CA3.7 - Executáronse probas automáticas. 

CA4.1 - Identificáronse os patróns de refactorización máis usuais.  

CA4.2 - Elaboráronse as probas asociadas á refactorización.  

CA4.3 - Revisouse o código fonte usando un analizador de código.  

CA4.4 - Identificáronse as posibilidades de configuración dun analizador de 

código.  

CA4.5 - Aplicáronse patróns de refactorización coas ferramentas que 

proporciona o contorno de desenvolvemento. 

CA5.1 - Identificáronse os conceptos básicos da programación orientada a 



obxectos.  

CA5.3 - Identificáronse as ferramentas para a elaboración de diagramas de 

clases.  

CA5.4 - Interpretouse o significado de diagramas de clases.  

CA5.5 - Instalouse o módulo do contorno integrado de desenvolvemento que 

permite o uso de diagramas de clases.  

CA5.6 - Trazáronse diagramas de clases a partir das especificacións destas. 

CA6.1 - Identificáronse os tipos de diagramas de comportamento.  

CA6.2 - Recoñeceuse o significado dos diagramas de casos de uso.  

CA6.3 - Interpretáronse diagramas de interacción.    

CA6.3.1 - Interpretáronse diagramas de secuencia  

CA6.3.2 - Interpretáronse diagramas de comunicación  

CA6.4 - Elaboráronse diagramas de interacción sinxelos.    

CA6.4.1 - Elaboráronse diagramas de secuencia sinxelos  

CA6.4.2 - Elaboráronse diagramas de comunicación sinxelos  

CA6.5 - Interpretouse o significado de diagramas de actividades.  

CA6.6 - Elaboráronse diagramas de actividades sinxelos. 

CA6.9 - Elaboráronse diagramas de casos de uso 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Realizarase un ou varios exames/traballos por cada unidade didáctica. O peso 

de cada exame/traballo dentro da unidade será indicado antes da realización do 

mesmo. 

Tamén podería suceder que para varias unidades didácticas se realice unha 

única proba/traballo. Nese caso o peso dese exame/traballo sería igual á suma 

dos pesos das UD 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 unidade), 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 final sería 

(A*X/100 + B*Y/100)*100/(A+B). 

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

probas/traballos realizados, para poder considerar unha unidade didáctica 

como superada. No caso de que algunha proba/traballo da unidade (ou 

conxunto de unidades) non supere o 4, a nota final da parte será a nota mínima 

das probas que non superan o 4, sen realizar ningún cálculo a maiores. 

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

igual á nota mínima das partes 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/traballo de recuperación ao final de cada avaliación, 

para recuperar as partes suspensas nesa avaliación (excepto na terceira 

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 - Desenvolvemento de software: 15% 

UD 2 - Instalación e uso de contornos de desenvolvemento: 15% 

UD 3 - Deseño UML: Diagramas de clase: 20% 

UD 4 - Deseño UML: Diagramas de comportamento: 20% 

UD 5 - Depuración e realización de probas: 15% 

UD 6 - Optimización e documentación: 15% 

 


