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1. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 
FAMÍLIA: Informàtica i comunicacions 
CICLE: Desenvolupament d’aplicacions web GS 
MÒDUL PROFESSIONAL: Bases de dades (UF4) CODI: M2 
HORES TOTALS: 231 HLLD: 33 

 
MP01: Bases de dades  (231 h / 33 hlld) 
Unitats Formatives Hores mín+HLLD Durada Data Inicial Data Final 
UF1: Introducció a les bases de dades.  33 + 17 50   
UF2: Llenguatges SQL: DML i DDL. 66 + 16 82   
UF3: Llenguatges SQL: DCL i extensió 
procedimental. 66 + 0 66   

UF4: Bases de dades objecte-relacionals.         33 + 0 33 04/02/2019 18/03/2019 

 
 
Aquest mòdul s’imparteix al llarg dels dos cursos del cicle formatiu. 
Les Unitats Formatives UF1,UF2, UF3 es realitzaran el primer curs. 
La  Unitat formativa UF4 es realitzarà en el segon curs. 
 
Aquest Mòdul disposa de 33 hores de lliure disposició les quals estan en la UF1 i UF2, que                  
s'imparteixen a primer curs. El motiu és compatibilitzar les 2 primeres UF d'aquest mòdul amb les                
dues primeres del mòdul M2 Gestió de Bases de dades D'ASIX, per poder impartir el primer comú                 
d'ASIX-DAW. La tercera UF es correspon amb la primera UF del Mòdul professional 10:              
administració de sistemes gestors de bases de dades. Consultar el PCD per més informació 
 
 
 

UF4: Bases de dades objecte-relacionals ( 33 hores) 
Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF1:  Bases de dades objecte-relacionals 33 1. Gestiona la informació 

emmagatzemada en bases 
de dades objecte-relacionals, 
avaluant i utilitzant les 
possibilitats que proporciona 
el sistema gestor. 
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AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 

Per a superar una UF, l’alumne haurà de treure una nota igual o superior a 5 en aquella UF. La nota                     
d'una UF es calcularà a partir de les notes dels NF d'aquella UF, ponderades segons les hores. Si en                   
una mateixa UF se suspèn un o més d'un NF, aquella UF quedarà suspesa amb una nota màxima                  
de 3. 
 
La nota final del mòdul s’obtindrà de de la següent manera: 
 
                           QMP = 50/231 QUF1 + 82/231 QUF2 + 66/231 QUF3 + 33/231 QUF4  

 
S'utilitzarà la tècnica de l'arrodoniment matemàtic per eliminar decimals de les notes. 
 
3. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE CADA UNITAT FORMATIVA 
En aquest mòdul utilitzarem la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Problemes Orientat a 
Projectes amb Scrum. 
L'avaluació serà  l'avaluació de l'ABP.  
En cada NF s'hauran de solucionar un CAS. La nota del NF serà la nota del CAS. 
Per cada cas els instruments d'avaluació seran (segons la metodologia ABP) 

- Acords inicials 
- Objectius 
- Pla de treball 
- Diari de seguiment 
- Treball amb la Resolució del cas 
- Presentació 
- Co – avaluació 
- Auto – avaluació 

Criteris d’avaluació i de recuperació, aplicables a cada CAS 
 
 
Percentatge 
de la nota 

Tasques Tipus de tasca 

5% Coavaluació  Grupal 

5% Qüestionari d'avaluació  Individual 

10% Treball individual (assistència, diari d'incidències, treball 
setmanal registrat en el tauler de l'SCRUM, qüestionari 
d'avaluació individual o  preguntes obertes individuals ...) 

Individual 

10% Lliurament de la planificació del treball, acords i objectius (7%,          
1% i 2% respectivament) Grupal 

40% Desenvolupament i realització del treball (30% nota grupal        
corresponent al treball escrit i 10% nota individual per la          
participació en aquest) 

30% grupal 
10% individual 

20% Presentació (10% nota grupal corresponent al format,       
aparença i estructura de la presentació i 10% nota individual          
per la defensa de la presentació) 

10% grupal 
10% individual 
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10% Actituds presentades i adquirides durant el procés. Participació 
en les activitats complementàries (excursions, xarrades...) Individual 

 
 

● La puntuació individual està formada per la nota del treball individual, la nota individual en la                
participació del treball escrit, la nota individual en la defensa de la presentació, la nota de                
l'autoavaluació i la nota de les actituds presentades i adquirides. En total representa el 45%               
de la nota final del projecte.  

● En cas que la puntuació individual sigui <4 no es farà mitjana amb la resta de notes i el                   
projecte no queda superat per l'alumne. 

● En cas que la puntuació del treball escrit sigui <4 no es farà mitjana amb la resta de notes i el                     
projecte no queda superat per l'alumne. 

● Per a la qualificació del projecte la nota individual, valorada en un 45% se suma a la nota                  
grupal que pesa un 55%. 

● La qualificació d'un projecte serà entre 0 i 10, ambdós inclosos.  
● Si tots els components del grup obtenen una nota del projecte o cas superior a 7 i tots els                   

documents col·lectius són entregats a temps s'augmenta un punt la nota final del projecte              
a tots els components del grup. 

 
Per a superar la UF, l’alumne haurà de treure una nota igual o superior a 5 en aquesta UF. La nota                     
d'una UF es calcularà a partir de les notes dels NF d'aquesta UF, ponderades segons les hores.  
La qualificació de la UF4 s’obté de la següent manera: 

QUF4 = QNF1  
 

 
Recuperació de les UF. 
En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una prova en el període de segona                   
convocatòria establert pel centre, tradicionalment al mes de juny. 

 
Les activitats de recuperació a la segona convocatòria constaran d'un examen pràctic que             
consistirà en la creació d’una base de dades objecte-relacional, creació de tipus de dades objecte,               
els seus atributs i mètodes, creació de taules d'objectes i taules de columnes tipus objecte, creació                
de tipus de dades col·lecció, realització de consultes i modificació de la informació             
emmagatzemada mantenint la integritat i consistència de les dades, en un sistema gestor de bases               
de dades PostgreSQL 
 
4. BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA 
 

    Els continguts, resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació es poden consultar a: 
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fportaldogc.gencat.cat%2FutilsEADOP%2FPDF%2F6958%2F144450
3.pdf&pdf=true 
 
L'aula virtual: 
moodle.iesmontsia.org 
 
Material de l'IOC sobre Bases de dades objecte-relacionals: 
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2252_DAM/DAM_2252_M02/web/html/index.html 
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https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fportaldogc.gencat.cat%2FutilsEADOP%2FPDF%2F6958%2F1444503.pdf&pdf=true
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fportaldogc.gencat.cat%2FutilsEADOP%2FPDF%2F6958%2F1444503.pdf&pdf=true
http://moodle.iesmontsia.org/
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2252_DAM/DAM_2252_M02/web/html/index.html


 

 
 

PROGRAMACIÓ UNITATS FORMATIVES 

M2: Bases de dades 

PCC - CICLES 

Codi cicle: ICC0 
Curs: 2018 - 2019 

 
 

 

F-125  Pàgs 4/4 

 


