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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0221 Montaxe e mantemento de equipamentos 92020/2021 288240

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo CARLOS MANUEL GUDE PÉREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Este módulo vai a facultar ao alumno na montaxe e reparación de equipos, tarefas básicas e de importancia que o alumno vai desenvolver en

calquera empresa do sector informático, que se adique a venda/reparación de equipos e redes ou ben, independentemente do sector, en todalas

aquelas empresas que empregan os sistemas informáticos para o seu proceso produtivo. O gran número de pequeñas/medianas empresas na

contorna fai que sexa imprescindible esta figura profesional.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de montaxe  e mantemento de  equipamentos microinformáticos

e periféricos  comúns,  e  adquirir unha visión global e actualizada do mercado.

A montaxe, a revisión e o mantemento de equipamentos microinformáticos e periféricos abrangue aspectos como:

-  Manipulación dos elementos que forman o compoñente físico dos equipamentos microinformáticos.

-  Montaxe e a desmontaxe dos compoñentes dun equipamento microinformático.

-  Revisión e monitorización de equipamentos.

-  Diagnóstico e resolución de avarías.

-  Ampliación e substitución de compoñentes en equipamentos.

-  Posta en marcha e mantemento de periféricos.

-  Constante adaptación aos cambios e ás innovacións neste ámbito.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

-  Montaxe e ensamblaxe de equipamentos.

-  Mantemento de equipamentos.

-  Posta en marcha e mantemento de periféricos.

-  Comercialización de equipamentos informáticos e periféricos, e atención á clientela.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Esta unidade está orientada a explicar a representación da información e a representar un número en calquera
sistema de numeración, así como converter números dun sistema de numeración a outro.

Introducción a
informática e
representación da
información

17 5

2 Esta unidade está dedicada a comprender a evolución histórica dos ordenadores e identificar o distinto tipo de
software que existe.

Funcionamento do
computador, unidades
funcionais.

35 10

3 Esta unidade estudaremos tipos e compoñentes de placa base, os procesadores e a memoria RAM.Compoñentes internos
do ordenador

35 15

4 Esta unidade estudaremos discos duros, interfaces de comunicación, configuracións BIOS, unidades ópticas,
disquetes e tarxetas de memoria.

Dispositivos de
almacenamento

30 5

5 En esta unidade estudaremos adaptadores gráficos, tarxetas de rede, tarxetas multimedia, outros tipos de
tarxeta (módem, ampliación), tarxetas de expansión para portátiles.

Adaptadores gráficos,
de redes, multimedia

23 5

6 Esta unidade está dedicada a secuencia de montaxe, ferramentas e útiles, medidas de seguridade, sistemas
de refrixeración e conexión de unidades de almacenamento de datos.

Ensamblado de
equipos

40 20

7 Esta unidade está dedicada a detección de avarías, sinais de aviso, fallos comúns e ampliacións e
incompatibilidades de hardware.

Reparación de
equipos

35 15

8 En esta unidade farán uso das distintas ferramentas para o arranque así como a clonación e restauración de
imaxes. Tamén se leva a cabo todalas fases da instalación de sistemas operativos .

Opcións de arranques
e imaxes

30 10

9 Esta unidade está dedicada a periféricos de entrada, de saída, multimedia e para a adquisición de imaxes.Periféricos 25 5

10 En esta unidade estudaremos a novas tendencias do mercado informático.Novas tendencias do
mercado

18 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introducción a informática e representación da información 17

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a arquitectura e os elementos funcionais dun equipamento microinformático, e identifica a súa función. NO

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse as unidades de medida que describen as características dos compoñentes físicos dun equipamento microinformático.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Unidades de medida.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Funcionamento do computador, unidades funcionais. 35

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a arquitectura e os elementos funcionais dun equipamento microinformático, e identifica a súa función. NO

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.2 Describíronse os bloques que compoñen un equipamento microinformático e as súas funcións.

CA1.3 Relacionáronse os bloques internos coa súa funcionalidade.

CA1.4 Identificáronse os elementos que compoñen cada bloque.

CA1.5 Describíronse as características principais dos elementos que compoñen cada bloque.

CA1.6 Describiuse o proceso de arranque dun equipamento microinformático.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Principais funcións de cada bloque.

 Localización dos bloques funcionais nun computador de sobremesa, portátil, PDA, móbil, etc.

 Compoñentes pertencentes a cada bloque funcional.

 Arranque dos equipamentos microinformáticos. Papel de cada bloque funcional.

 Software base e de aplicación.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Compoñentes internos do ordenador 35

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a arquitectura e os elementos funcionais dun equipamento microinformático, e identifica a súa función. NO

RA2 - Recoñece a arquitectura de placas base e identifica a súa evolución asociada á evolución dos microprocesadores. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.4 Identificáronse os elementos que compoñen cada bloque.

CA1.5 Describíronse as características principais dos elementos que compoñen cada bloque.

CA2.1 Enumeráronse os formatos de placas base dispoñibles no mercado.

CA2.2 Localizáronse e describíronse os tipos de conectadores para periféricos.

CA2.3 Enumeráronse os tipos de chipsets existentes.

CA2.4 Localizáronse os zócolos para os módulos de memoria.

CA2.5 Recoñecéronse os buses e as súas características principais.

CA2.6 Describíronse as características e as utilidades máis importantes da configuración da placa base.

CA2.7 Describíronse as características dos microprocesadores (frecuencia, tensións, potencia, zócolos, etc.).

CA2.8 Describiuse a función dos disipadores e dos ventiladores.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Localización dos bloques funcionais nun computador de sobremesa, portátil, PDA, móbil, etc.

 Compoñentes pertencentes a cada bloque funcional.

 Arranque dos equipamentos microinformáticos. Papel de cada bloque funcional.

 Chipset da placa base.

 Dispositivos integrados na placa.

 Formatos de placa base.

 Memoria nunha placa base.

 Conectadores E/S.

 Programa de configuración da placa base.
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Contidos

 Control de temperaturas nun sistema microinformático.

 Características dos microprocesadores.

 0Controladores de dispositivos.

 Placas base.

 Microprocesadores.

 Memoria RAM.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Dispositivos de almacenamento 30

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a arquitectura e os elementos funcionais dun equipamento microinformático, e identifica a súa función. NO

RA2 - Recoñece a arquitectura de placas base e identifica a súa evolución asociada á evolución dos microprocesadores. NO

RA3 - Analiza a función dos compoñentes que integran un equipamento microinformático estándar, e compara prestacións de diversos fabricantes. NO

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.4 Identificáronse os elementos que compoñen cada bloque.

CA1.5 Describíronse as características principais dos elementos que compoñen cada bloque.

CA2.2 Localizáronse e describíronse os tipos de conectadores para periféricos.

CA3.2 Identificáronse e manipuláronse os compoñentes básicos (módulos de memoria, discos fixos e as súas controladoras, soportes de memorias auxiliares, etc.).

4.4.e) Contidos

Contidos

 Localización dos bloques funcionais nun computador de sobremesa, portátil, PDA, móbil, etc.

 Compoñentes pertencentes a cada bloque funcional.

 Arranque dos equipamentos microinformáticos. Papel de cada bloque funcional.

 Memoria nunha placa base.

 Conectadores E/S.

 0Controladores de dispositivos.

 Discos fixos e controladoras de disco.

 Soportes de memoria auxiliar e unidades de lectura e gravación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Adaptadores gráficos, de redes, multimedia 23

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a arquitectura e os elementos funcionais dun equipamento microinformático, e identifica a súa función. NO

RA3 - Analiza a función dos compoñentes que integran un equipamento microinformático estándar, e compara prestacións de diversos fabricantes. NO

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.4 Identificáronse os elementos que compoñen cada bloque.

CA1.5 Describíronse as características principais dos elementos que compoñen cada bloque.

CA3.3 Identificáronse e manipuláronse adaptadores e tarxetas de expansión (gráficos, LAN, modems, etc.).

4.5.e) Contidos

Contidos

 Localización dos bloques funcionais nun computador de sobremesa, portátil, PDA, móbil, etc.

 Compoñentes pertencentes a cada bloque funcional.

 Arranque dos equipamentos microinformáticos. Papel de cada bloque funcional.

 Dispositivos integrados na placa.

 Memoria nunha placa base.

 Conectadores E/S.

 0Controladores de dispositivos.

 Adaptador gráfico.

 Conectividade LAN e WAN dun sistema microinformático.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Ensamblado de equipos 40

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Analiza a función dos compoñentes que integran un equipamento microinformático estándar, e compara prestacións de diversos fabricantes. NO

RA4 - Ensambla un equipamento microinformático, para o que interpreta a documentación técnica, e verifica o resultado final. SI

RA5 - Mide parámetros eléctricos, identificando o tipo de sinal e a súa relación coas súas unidades características. SI

RA11 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para previr estes riscos. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Avaliáronse tipos de chasis para a placa base e para o resto de compoñentes.

CA3.2 Identificáronse e manipuláronse os compoñentes básicos (módulos de memoria, discos fixos e as súas controladoras, soportes de memorias auxiliares, etc.).

CA3.3 Identificáronse e manipuláronse adaptadores e tarxetas de expansión (gráficos, LAN, modems, etc.).

CA3.4 Identificáronse os elementos que acompañan un compoñente de integración (documentación, controladores, cables, utilidades, etc.).

CA4.1 Seleccionáronse as ferramentas e os útiles necesarios para a ensamblaxe de equipamentos microinformáticos.

CA4.2 Interpretouse a documentación técnica dos compoñentes para ensamblar nos idiomas máis empregados pola industria.

CA4.3 Determinouse o sistema de apertura e pechamento do chasis, así como os sistemas de fixación para ensamblar e desensamblar os elementos do equipamento.

CA4.4 Ensambláronse conxuntos de placa base, microprocesador e elementos de refrixeración en varios modelos de chasis, segundo as especificacións dadas.

CA4.5 Ensambláronse os módulos de memoria RAM, os discos fixos, as unidades de lectura e gravación en soportes de memoria auxiliar, e o resto dos compoñentes da unidade central.

CA4.6 Configuráronse parámetros básicos do conxunto accedendo á configuración da placa base.

CA4.7 Executáronse utilidades de revisión e diagnóstico para verificar as prestacións do conxunto ensamblado.

CA4.8 Realizouse un informe de montaxe.

CA5.1 Identificouse o tipo de sinal para medir co aparello correspondente.

CA5.2 Seleccionouse a magnitude e o rango de medida, e conectouse o aparello segundo a magnitude para medir.

CA5.3 Relacionouse a medida obtida cos valores típicos.

CA5.4 Identificáronse os bloques dunha fonte de alimentación para un computador persoal.

CA5.5 Enumeráronse as tensións achegadas por unha fonte de alimentación típica.

CA5.6 Medíronse as tensións en fontes de alimentación típicas de computadores persoais.

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA5.7 Identificáronse os bloques dun sistema de alimentación ininterrompida.

CA5.8 Medíronse os sinais nos puntos significativos dun sistema de alimentación ininterrompida.

CA11.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

CA11.2 Respectáronse, en todo momento, as normas de seguridade.

CA11.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA11.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantement

CA11.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA11.6 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA11.7 Clasificáronse os residuos xerados, para a súa retirada selectiva.

CA11.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos

4.6.e) Contidos

Contidos

  Identificación de riscos.

  Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

  Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

  Equipamentos de protección individual.

  Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

  Cumprimento da normativa de protección ambiental.

 Control de temperaturas nun sistema microinformático.

 Chasis.

 0Controladores de dispositivos.

 Compoñentes OEM e compoñentes retail.

 Secuencia da montaxe dun computador.

 0Fixación e conexión do resto de adaptadores e compoñentes.

  Utilidades de revisión e diagnóstico.

 Ferramentas e útiles.

 Manuais e guías de montaxe.

 Precaucións e advertencias de seguridade.

 Ensamblaxe do procesador.

 Refrixeración do procesador e do equipamento microinformático en xeral.

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Fixación dos módulos de memoria RAM.

 Fixación e conexión das unidades de disco fixo.

 Fixación e conexión das unidades de lectura e gravación en soportes de memoria auxiliar.

 Conceptos de tensión, corrente, resistencia e potencia.

 Utilización de instrumentación básica de medición: polímetro.

 Tipos de sinais.

 Valores tipo.

 Bloques dunha fonte de alimentación.

 Bloques dos sistemas de alimentación ininterrompida.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Reparación de equipos 35

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Analiza a función dos compoñentes que integran un equipamento microinformático estándar, e compara prestacións de diversos fabricantes. NO

RA6 - Mantén equipamentos informáticos, para o que interpreta as recomendacións de fábrica e relaciona as disfuncións coas súas causas. SI

RA11 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para previr estes riscos. SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.2 Identificáronse e manipuláronse os compoñentes básicos (módulos de memoria, discos fixos e as súas controladoras, soportes de memorias auxiliares, etc.).

CA3.3 Identificáronse e manipuláronse adaptadores e tarxetas de expansión (gráficos, LAN, modems, etc.).

CA6.1 Recoñecéronse os sinais acústicos e visuais que avisan de problemas no hardware dun equipamento.

CA6.2 Identificáronse e arranxáronse as avarías producidas por sobrequecemento do microprocesador.

CA6.3 Identificáronse e arranxáronse avarías típicas dun equipamento microinformático (mala conexión de compoñentes, incompatibilidades, problemas en discos fixos, sucidade, etc.).

CA6.4 Identificáronse e arranxáronse problemas mecánicos en equipamentos microinformáticos (fallos en soldaduras, en engrenaxes de compoñentes, etc.) .

CA6.5 Substituíronse compoñentes deteriorados.

CA6.6 Verificouse a compatibilidade dos compoñentes substituídos.

CA6.7 Realizáronse actualizacións e ampliacións de compoñentes.

CA6.8 Elaboráronse informes de avaría (reparación ou ampliación).

CA11.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

CA11.2 Respectáronse, en todo momento, as normas de seguridade.

CA11.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA11.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantement

CA11.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA11.6 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA11.7 Clasificáronse os residuos xerados, para a súa retirada selectiva.

CA11.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos
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4.7.e) Contidos

Contidos

  Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

  Equipamentos de protección individual.

  Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

  Cumprimento da normativa de protección ambiental.

 Control de temperaturas nun sistema microinformático.

 0Controladores de dispositivos.

 Técnicas de mantemento preventivo.

 Detección de avarías nun equipamento microinformático.

 Sinais de aviso, luminosos e acústicos.

 Fallos comúns.

 Soldaxe con estaño.

 Ampliacións de hardware.

 Incompatibilidades.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Opcións de arranques e imaxes 30

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentación técnica. SI

RA8 - Instala software nun equipamento informático utilizando unha imaxe almacenada nun soporte de memoria, e xustifica o procedemento seguido. SI

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA7.1 Verificouse a idoneidade do hardware.

CA7.2 Seleccionouse o sistema operativo.

CA7.3 Elaborouse un plan de instalación.

CA7.4 Configuráronse parámetros básicos da instalación.

CA7.5 Configurouse o xestor de arranque.

CA7.6 Describíronse as incidencias da instalación.

CA7.7 Respectáronse as normas de utilización do software (licenzas).

CA7.8 Actualizouse o sistema operativo.

CA7.9 Describíronse as utilidades para a creación de imaxes de disco e das súas particións.

CA7.10 Preparouse o sistema operativo para a creación de imaxes.

CA7.11 Creáronse imaxes dos sistemas operativos instalados para a súa posterior recuperación ou clonación noutros equipamentos.

CA8.1 Recoñeceuse a diferenza entre unha instalación estándar e unha preinstalación de software.

CA8.2 Identificáronse e probáronse as secuencias de arranque configurables na placa base.

CA8.3 Iniciáronse equipamentos desde diversos soportes de memoria auxiliar.

CA8.4 Restauráronse sobre o disco fixo imaxes almacenadas en soportes locais e remotos.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Requisitos técnicos do sistema operativo.

 0Software para a creación de imaxes do sistema operativo

 Arranque de equipamentos desde distintos soportes e con diversas aplicacións.
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Contidos

 Instalación de sistemas operativos.

 Xestores de arranque.

 Tipos de instalación: típica e personalizada.

 Controladores de dispositivos.

 Parámetros básicos da instalación.

 Actualización de sistemas operativos e instalación de software base.

 Preparación dos sistemas operativos para a posterior creación de imaxes.

 Utilidades para a restauración de imaxes de disco e das súas particións.

 Restauración de imaxes.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Periféricos 25

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece a arquitectura de placas base e identifica a súa evolución asociada á evolución dos microprocesadores. NO

RA3 - Analiza a función dos compoñentes que integran un equipamento microinformático estándar, e compara prestacións de diversos fabricantes. NO

RA10 - Mantén periféricos, para o que interpreta as recomendacións de fábrica dos equipamentos e relaciona as disfuncións coas súas causas. SI

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.2 Localizáronse e describíronse os tipos de conectadores para periféricos.

CA3.5 Identificáronse os periféricos típicos dun equipamento.

CA3.6 Describíronse as súas funcións e as características básicas dos periféricos típicos dun equipamento.

CA10.1 Identificáronse e solucionáronse problemas mecánicos en periféricos de impresión estándar.

CA10.2 Substituíronse consumibles en periféricos de impresión estándar.

CA10.3 Identificáronse e arranxáronse problemas mecánicos en periféricos (fallos en soldaduras, en engrenaxes, etc.) .

CA10.4 Recoñecéronse os usos e os ámbitos de aplicación dos periféricos de captura de imaxes dixitais fixas e en movemento.

CA10.5 Recoñecéronse os usos e os ámbitos de aplicación doutros periféricos multimedia.

CA10.6 Recoñecéronse os usos e os ámbitos de aplicación de equipamentos de fotocopia, impresión dixital profesional e filmaxe.

CA10.7 Aplicáronselles aos periféricos técnicas de mantemento preventivo.

4.9.e) Contidos

Contidos

  Periféricos de entrada.

  Periféricos de saída.

  Periféricos multimedia.

  Impresoras.

  Monitores.

  Periféricos para a adquisición de imaxes fixas e en movemento.

  Proxectores de vídeo: fixación e conexión.

  Técnicas de mantemento preventivo.
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Contidos

  Técnicas de reparación de problemas mecánicos en periféricos.

 Conectadores E/S.

 0Controladores de dispositivos.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Novas tendencias do mercado 18

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Analiza a función dos compoñentes que integran un equipamento microinformático estándar, e compara prestacións de diversos fabricantes. NO

RA9 - Aplica novas tendencias na ensamblaxe de equipamentos microinformáticos, e identifica as súas vantaxes tendo en conta as características de uso dos
equipamentos. SI

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Avaliáronse tipos de chasis para a placa base e para o resto de compoñentes.

CA9.1 Recoñecéronse as novas posibilidades para lle dar forma ao conxunto do chasis e a placa base.

CA9.2 Describíronse as prestacións e as características dalgunhas das plataformas semiensambladas ( barebones ) máis representativas do momento.

CA9.3 Describíronse as características dos computadores de entretemento multimedia (HTPC), os chasis e os compoñentes específicos empregados na súa ensamblaxe.

CA9.4 Describíronse as características diferenciais que demandan os equipamentos informáticos empregados noutros campos específicos de aplicación.

CA9.5 Avaliouse a presenza da informática móbil como mercado emerxente, cunha alta demanda en equipamentos e dispositivos con características específicas: móbiles, PDA,
navegadores, etc.

CA9.6 Avaliouse a presenza do modding como corrente alternativa á ensamblaxe de equipamentos microinformáticos.

CA9.7 Instaláronse sistemas operativos adaptados para o seu uso en dispositivos con características específicas.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Chasis.

 Emprego de plataformas semiensambladas (barebones) para a montaxe de equipamentos.

 Computador multimedia de salón: HTPC.

 Equipamentos con demandas específicas (estacións de vídeo, CAD-CAM, etc.).

 Informática móbil.

 Sistemas de posicionamento e navegación.

 PDA e móbiles.

 Modding.

 Sistemas operativos singulares.
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MÍNIMOS EXIXIBLES:

Todos os especficados no currículo.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

- A avaliación farase por trimestres, polo que será preciso aprobar os tres para superar con éxito o módulo. Faranse recuperacións tras cada unha

das avaliacións (unha por cada avaliación) e, ademais dunha recuperación final.

- E imprescindible ter unha nota mínima dun 2 para poder optar a facer a proba de recuperación das avaliacións.

- Para que un alumno poida ser avaliado, é obrigatorio que asista a clase. O alumnado non se avaliará polo procedemento de avaliación continua

cando o número de faltas supere o 10% do total de horas do módulo.

- A cualificación final calcularase aplicando as seguintes porcentaxes:

   * 70% da nota media de todas os exames teórico e/ou práctico, (podendo ser soamente exame teórico ou práctico no trimestre)  realizadas no

trimestre.

   * 20% da nota media de todos os exercicios/traballos teóricos e/ou prácticos realizados no trimestre.

   * 10% da valoración subxetiva do profesor/a sobre a actitude, traballo e esforzo persoal do alumno/a.

- De cada avaliación, realizaranse tres probas ao longo do ano: a da avaliación, a de recuperación da avaliación (co requisito de haber obtido un 2

ou máis de nota) e unha final. A puntuación que se ten en conta é a da proba ou un 5 en caso de aprobar a recuperación.

- As probas poden realizarse en ordenador empregando máquinas virtuais, na plataforma de educación, en papel e no taller.

- Para poder aprobar cada unha das avaliacións é preciso obter na proba  (exame teórico e/ou práctico) un mínimo de 5 puntos sobre 10 (sempre e

cando non se supere o 10% de faltas de asistencia) e haber feito e entregado todas as prácticas e exercicios do curso en tempo e forma.

- A cualificación resultante poderá ser amplamente matizada en base á actitude do alumno nas aulas, e en xeral, en base aos contidos actitudinais

mencionados anteriormente, podendo variar nun 10%.

- As distintas partes que sexan superadas (nota superior ou igual a 5) polo alumnado quedaran excluídas para a realización da proba final, sempre

e cando o alumnado non perdese o dereito de avaliación continua.

- Será obrigatorio facer e entregar todas as prácticas do curso.

Na proba FINAL ORDINARIA consistirá para os alumnos/as que non superen o limite de faltas de asistencia permitidas (10% das sesións total do

módulo) e teñan suspenso algún/s trimestre/s:

- Será obrigatorio a entrega de tódolos traballos e prácticas feitos o longo do curso.

- Realizarase unha proba teórica ou teórica/práctica con so os trimestres non superados. Este proba valorarase de 0 a 10. Débese acadar un

mínimo dun 5 en cada unha das partes trimestrais polo que está composta dita proba, sendo a nota final a media das mesmas.

- A nota final calcularase co seguinte peso: 20% nota dos traballos e prácticas e o 80% a proba teórico ou teórico/práctica.

*** NO CASO DE CONFINAMENTO E CLASES TOTAL OU PARCIALMENTE A DISTANCIA ***

O confinamento ou o paso a clases semipresenciais ou totalmente a distancia, implicaría a perda de todo aquelo que aporta a presencialidade, é

dicir as prácticas de montaxe de equipos NON poderíanse realizar así como tampouco teríanse en conta para a avaliación. Exceptuando o anterior,

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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as probas teórico/prácticas do resto dos contidos, no canto do papel usariamos a propia Aula Virtual para desenvolvelas.

Polo tanto, no caso de que debido á pandemia pola COVID-19 a educación pase a ser total ou parcialmente a distancia, manteranse os criterios de

cualificación establecidos (omitindo as prácticas de montaxe), pasando a facer os exames a través da Aula Vitual do centro e, igual que no caso

presencial, mantendo a entrega de tarefas na mesma Aula Vitual.

Os exames realizaranse preferentemente de forma presencial. Se non fora posible, de forma oral/escrita a través dunha plataforma de

videoconferencia.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Ao longo do curso proporanse actividades de repaso e recuperación para aqueles alumnos que non superen algunha parte. Estas actividades

consistirán na resolución de exercicios teóricos e prácticos que incidirán sobre as capacidades non acadadas polo alumnado.

As actividades serán deseñadas para que poidan ser realizadas de forma autónoma, aínda que contarán en todo momento co apoio do profesor

para resolver dúbidas e proporcionar a etroalimentación necesaria naquelas tarefas onde atopen dificultades.

Poderase utilizar a unidade de rede do centro (plataforma) ou recursos adicionais como enderezo electrónico, permitindo crear tarefas

personalizadas para o alumnado. Ao mesmo tempo, esta unidade de rede compartida, tamén servirá de canle de comunicación entre o profesor e

o alumno.

As actividades serán deseñadas para que poidan ser realizadas de forma autónoma, aínda que contarán en todo momento co apoio do profesor

para resolver dúbidas e proporcionar a retroalimentación necesaria naquelas tarefas onde atopen dificultades.

En xeral, ditas actividades poderán consistir:

   a) División en partes elementais, das actividades normais, posiblemente con explicacións adicionais personalizadas.

   b) Actividades de búsquea de información especialmente deseñados para o alumno/alumna concretos.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

O número de faltas que implica a perda de dereito á avaliación continua é do 10% respecto da súa duración total, con independencia de que esas

faltas sexan ou non xustificadas.

Para o alumnado que perda o dereito á avaliación continua realizarase unha proba final extraordinaria. Esta proba consistirá en resolver unha serie

de exercicios teóricos e/ou prácticos sobre os contidos do módulo.

Este proba valorarase de 0 a 10. Para pasar a proba con éxito terá que ter obtido un 5 entre as partes teóricas e prácticas. Non será obrigatorio

entregar as prácticas do curso.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN:

O seguimento de cada unha das programacións farase a través da aplicación web Xestión das programacións, da consellería de educación ( https:

//www.edu.xunta.es/programacions/).
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O seguimento farase dende a aplicación ao longo do curso, preferentemente cada vez que se inicie/remate unha unidade se anotarán as datasde

inicio e fin na aplicación.

Tamén é conveniente sinalar cando son avaliadas e todas aquelas observacións que o profesorado estime oportunas.

Atendendo á normativa vixente, dende o departamento establecese, ao inicio do cada curso, un calendario para a realización do seguimento das

programacións.

En cada unha das datas fixadas para realizar o seguimento, o profesorado imprimirá dende a aplicación o informe.

1. O informe de cada seguimento realizarse referido ás datas dende o anterior informe a data actual.

2. O día anterior a reunión de departamento, onde se realiza o seguimento, se almacenará na carpeta de rede indicada pola xefatura de

departamento o informe do seguimento.

3. En reunión de departamento levantarase acta dos informes de seguimentos entregados.

4.  A vista dos informes de seguimento convocarase,  se é necesario, unha reunión do equipo docente do ciclo a fin de tomar as medidas ou

propostas de mellora oportunas.

AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE:

- Temporalización: Ao remate do 1º e último trimestre (previo ás sesións de avaliación do alumnado).

- Instrumento: Análise das cualificacións obtidas polo alumnado, o interés amosado e a súa actitude: resultados académicos (nº de aprobados, nº

de suspensos), nº de abandonos, ...

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Na  1ª sesión de clase do módulo, despois de realizar a presentación da programación do módulo, cada alumno/a cubrirá un CUESTIONARIO para

a avaliación inicial, que permitirá ao profesor/a coñecer a formación previa e o grao de coñecemento dos contidos do módulo que ten o grupo de

alumnado, o que servirá para adecuar a actividade docente as características do grupo así como valorar o progreso do alumno.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

No caso de que na Avaliación Inicial se detectase alumnado con Necesidades Educativas Especiais, estableceranse as medidas de atención á

diversidade precisas para cada alumno/a en concreto, logo de coordinar accións co Departamento de Orientación.

No caso do alumnado que simplemente teña un ritmo de aprendizaxe algo máis lento que o global do grupo, estableceranse as seguintes medidas:

- Fomentar o traballo en equipo, agrupando cada alumno/a con dificultades cun alumno/a máis avanzado.

- Minimizar o tempo adicado ás cuestións teóricas, para dispoñer do maior tempo posible para a práctica.

- Estimular as capacidades para resumir, concretar e comparar conceptos.

- Fomentar a autoaprendizaxe e á búsqueda de información para resolver os problemas que se plantexen.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

O tratamento dos temas transversais está vinculado con tódalas actividades propostas ao longo do ciclo. Os docentes debemos de fomentar a

educación para a saúde, para o medio ambiente e para a igualdade de sexos.

Educación para a saúde. Ensinarlles como organizar o posto de traballo, a posición ó sentarse, descansos necesarios, as cores axeitadas para a
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pantalla e os criterios de ergonomía no posto de traballo-estudio e a hixiene na aula e persoal.

Educación medioambiental. Inculcarlles o hábito da reciclaxe do material, o aforro da enerxía apagando as luces e os equipos o finalizar a clase,

manter as fiestras pechadas..

Educación para a igualdade entre sexos. Fomentando a formación de grupos de traballo mixtos, non consentindo comentarios machistas,

discriminatorios ou despectivos.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

*** NO CASO DE QUE A PANDEMIA O PERMITISE ***

Todas as actividades propostas polo Departamento de  Orientación que vaian dirixidas ao alumnado do ciclo de informática e todas as actividades

propostas polo Departamento de Informática.

O departamento deixa aberta a porta á asistencia a conferencias e seminarios, que ou ben se planifiquen polo departamento ou ben vaian xurdindo

no ámbito social e sexan consideradas de interese.

*** NO CASO DE QUE A PANDEMIA NON O PERMITISE ***

Debido á pandemia, no ano 2020 non se prevén actividades extraescolares.

10.Outros apartados

10.1) COVID19

*** CASO DE CLASES EN RÉXIME SEMIPRESENCIAL OU TOTALMENTE A DISTANCIA ***

Debido á pandemia provocada polo COVID-19, se se dera o caso de ter que impartir clases en réxime semipresencial e sempre que se resolveran

os problemas técnicos inherentes a esta solución, tanto no propio centro como nas casas do alumnado (conexións de mala calidade, ordenadores

con limitacións importantes, etc.), retransmitiríanse as clases en streaming para o alumnado que quedase na casa, mentres na aula, o xeito de

traballar sería similar ó das clases presenciais.

Se fora preciso impartir clases de xeito totalmente a distancia, igual que no caso anterior, trataríase de retransmitir as clases por Internet vía

streaming, sempre que fora posible, é dicir, que se resolveran tódolos problemas inherentes a esta solución.

En ámbolos dóus casos, continuariamos usando a Aula Virtual do centro, onde, coma sempre, estaría dispoñible toda a documentación

teórico/práctica para que o alumnado puidera adquirir as competencias do módulo. Neste caso, fora ou non posible o streaming, engadiríanse

vídeos coas explicacións dos contidos para que o alumnado puidera visualizar de novo as explicacións tantas veces como precisase.

Cabe destacar que en calquera dos 3 casos posibles (presencialidade, semipresencialidade ou a distancia), existen varios medios a través dos

cales o alumnado pode comunicarse co profesor: ademáis da comunición persoal evidente no caso da presencialidade ou semipresencialidade, o

alumnado pode usar:

- correo electrónico.

- foros da Aula Virtual.

- sistema de mensaxería da Aula Virtual.

- conferencias telemáticas (Webex ou Falemos EDU preferentemente)

- Abalar.
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- teléfono nos casos máis urxentes ou no caso de aclaración de dúbidas se non fose posible manter conferencias telemáticas.

- estudiaríase o caso de abrir un grupo de Telegram se a comunicación non resultase todo o fluída que debera ser.

- estudiaríase o caso de utilizar Discord como plataforma para as clases se outras opcións indicadas anteriormente deran problemas técnicos ou

non se mostrasen axeitadas.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0222 Sistemas operativos monoposto 62020/2021 192160

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo CARLOS MANUEL GUDE PÉREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O desenrolo curricular deste módulo profesional fíxose tomando como referencia o Centro educativo IES A Sangriña que cumpre as condicións

establecidas pola L.O.E. e os Reais Decretos que a desenrolan en canto a espazos, instalacións, alumado, etc.

Se o contextualizamos para o entorno da cidade de Santiago de Compostela, no entorno do Centro encóntranse varias empresas de servizos

informáticos que acollen á gran maioría dos alumnos do ciclo para a Formación en Centros de Traballo e onde é previsible que poidan desenrolar a

súa carreira profesional.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Introdución  aos  conceptos  básicos  da  informática  e  dos  sistemas  operativos,  describindo  a  súa
estrutura  interna  e  as  súas funcións

Introdución aos
sistemas operativos

30 9

2 Instalación  e  configuración  de  máquinas  virtuais diferenciándoas da máquina realMáquinas virtuais 6 12

3 Características  de  Linux,  instalación,  confi- guración e entorno de traballoIntrodución a Linux.
Instalación

12 10

4 Estrutura do sistema de arquivos e xestión  de arquivos e directoriosLinux. Uso do sistema
operativo

24 8

5 Xestión  de  usuarios  e  grupos,  permisos  e  xestión de procesos en LinuxLinux. Administración 24 10

6 Xestión de Linux utilizando a liña de coman- dosLinux. Liña de
comandos

18 13

7 Características  de  Windows,  instalación,  configuración e entorno de traballoIntrodución a
Windows. Instalación

12 8

8 Estrutura do sistema de arquivos e xestión  de arquivos e directoriosWindows. Uso do
sistema operativo

24 10

9 Xestión  de  usuarios  e  grupos,  permisos  e  xestión de procesos en WindowsWindows.
Administración

24 10

10 Xestión  de  Windows  utilizando  a  liña  de  comandosWindows. Liña de
comandos

18 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introdución aos sistemas operativos 30

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os fundamentos e as funcións dos sistemas operativos e os sistemas de ficheiros, e identifica os seus elementos. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse e describíronse os elementos funcionais dun sistema informático.

CA1.2 Codificouse e relacionouse a información en varios sistemas de representación.

CA1.3 Analizáronse as funcións dos sistemas operativos.

CA1.4 Describiuse a arquitectura dos sistemas operativos.

CA1.5 Identificáronse os procesos e os seus estados.

CA1.6 Identificáronse as posibilidades de partición do subsistema de almacenaxe.

CA1.7 Describiuse a estrutura e a organización do sistema de ficheiros.

CA1.8 Constatouse a utilidade dos sistemas transaccionais e as súas repercusións ao seleccionar un sistema de ficheiros.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistema informático.

 0Transaccións: sistemas transaccionais.

  Evolución dos sistemas operativos: versións.

  Sistemas operativos actuais.

 Sistemas de representación da información.

 Compoñentes físicos do sistema informático.

 Software de base dun sistema informático.

 Concepto, elementos e estrutura dun sistema operativo.

 Clasificación dos sistemas operativos.

 Funcións do sistema operativo: recursos.

 Procesos do sistema operativo: estados dos procesos; prioridade.

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Sistemas de ficheiros: tipos e características.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Máquinas virtuais 6

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Utiliza máquinas virtuais, identifica o seu campo de aplicación e instala software específico. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.1 Diferenciouse entre máquina real e máquina virtual.

CA6.2 Establecéronse as vantaxes e os inconvenientes do uso de máquinas virtuais.

CA6.3 Analizáronse as principais ferramentas para a creación e a utilización de máquinas virtuais.

CA6.4 Instalouse software libre e propietario para a creación de máquinas virtuais.

CA6.5 Creáronse máquinas virtuais a partir de sistemas operativos libres e propietarios.

CA6.6 Configuráronse máquinas virtuais.

CA6.7 Documentáronse as opcións tomadas na elección, na instalación e na configuración da máquina virtual.

CA6.8 Relacionouse a máquina virtual co sistema operativo anfitrión.

CA6.9 Realizáronse probas de rendemento do sistema

4.2.e) Contidos

Contidos

 Virtualización e máquina virtual: vantaxes e inconvenientes.

 Software propietario e libre para a creación de máquinas virtuais: instalación.

 Creación de máquinas virtuais para sistemas operativos propietarios e libres.

 Configuración e utilización de máquinas virtuais.

 Relación co sistema operativo anfitrión.
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PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Introdución a Linux. Instalación 12

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentación técnica. SI

RA6 - Utiliza máquinas virtuais, identifica o seu campo de aplicación e instala software específico. NO

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Analizouse a documentación técnica do hardware para verificar a súa idoneidade.

CA2.2 Seleccionouse o sistema operativo.

CA2.3 Elaborouse un plan de instalación a partir dos manuais do sistema operativo.

CA2.4 Creáronse e formatáronse as particións necesarias nos dispositivos de almacenaxe.

CA2.5 Configuráronse parámetros básicos da instalación.

CA2.6 Instalouse o sistema operativo.

CA2.7 Configurouse un xestor de arranque.

CA2.8 Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios.

CA2.9 Documentáronse as decisións tomadas e as incidencias xurdidas no proceso de instalación.

CA2.10 Respectáronse as normas de utilización do software (licenzas).

CA2.11 Traballouse con sistemas operativos libres e propietarios.

CA6.5 Creáronse máquinas virtuais a partir de sistemas operativos libres e propietarios.

CA6.6 Configuráronse máquinas virtuais.

CA6.7 Documentáronse as opcións tomadas na elección, na instalación e na configuración da máquina virtual.

CA6.9 Realizáronse probas de rendemento do sistema

4.3.e) Contidos

Contidos

 Requisitos técnicos do sistema operativo.

 Planificación da instalación.

 Partición dos dispositivos de almacenaxe.
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Contidos

 Selección dun sistema de ficheiros.

 Xestores de arranque.

 Tipos de instalación: típica e personalizada.

 Controladores de dispositivos.

 Selección de aplicacións básicas para instalar.

 Parámetros básicos da instalación.

 Creación de máquinas virtuais para sistemas operativos propietarios e libres.

 Configuración e utilización de máquinas virtuais.

 Análises da actividade do sistema.
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PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Linux. Uso do sistema operativo 24

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza tarefas básicas de configuración de sistemas operativos, para o que interpreta requisitos, e describe os procedementos seguidos. SI

RA6 - Utiliza máquinas virtuais, identifica o seu campo de aplicación e instala software específico. NO

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Diferenciáronse as interfaces de usuario segundo as súas propiedades.

CA3.2 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.

CA3.3 Xestionáronse os sistemas de ficheiros específicos.

CA3.4 Distinguíronse os atributos dun ficheiro dos dun directorio.

CA3.5 Recoñecéronse os permisos dos ficheiros e dos directorios.

CA3.6 Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema (acceso a redes, dispositivos, etc.).

CA3.7 Comprobouse a existencia de actualizacións do sistema operativo e dos controladores de dispositivos.

CA3.8 Realizouse a instalación dos parches do sistema operativo e das versións actuais dos controladores de dispositivos.

CA3.9 Realizouse a configuración para a actualización periódica do sistema operativo.

CA3.10 Documentáronse os procesos de actualización realizados sobre o sistema.

CA3.11 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.

CA3.12 Realizáronse operacións de instalación e desinstalación de utilidades.

CA3.13 Aplicáronse métodos para a recuperación do sistema operativo.

CA6.5 Creáronse máquinas virtuais a partir de sistemas operativos libres e propietarios.

CA6.6 Configuráronse máquinas virtuais.

CA6.7 Documentáronse as opcións tomadas na elección, na instalación e na configuración da máquina virtual.

CA6.9 Realizáronse probas de rendemento do sistema

4.4.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Arranque e parada do sistema: sesións.

 0Engadir e eliminar hardware do sistema operativo.

  Agregar, eliminar e actualizar software do sistema operativo.

  Operacións de reparación do sistema operativo.

  Configuración da conexión a internet.

  Programación de tarefas.

 Interfaces de usuario: tipos, propiedades e usos.

 Utilización do sistema operativo: modo orde e modo gráfico.

 Explotación do sistema operativo.

 Configuración das preferencias de escritorio.

 Estrutura da árbore de directorios.

 Ficheiro e directorio: atributos e permisos.

 Compresión e descompresión.

 Actualización do sistema operativo e dos controladores de dispositivos.

 Creación de máquinas virtuais para sistemas operativos propietarios e libres.

 Configuración e utilización de máquinas virtuais.

 Análises da actividade do sistema.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Linux. Administración 24

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas operativos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o seu uso óptimo. SI

RA6 - Utiliza máquinas virtuais, identifica o seu campo de aplicación e instala software específico. NO

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Configuráronse perfís de usuario e grupo.

CA4.2 Utilizáronse ferramentas gráficas para describir a organización dos ficheiros do sistema.

CA4.3 Actuouse sobre os procesos do usuario en función das necesidades puntuais.

CA4.4 Actuouse sobre os servizos do sistema en función das necesidades puntuais.

CA4.5 Aplicáronse criterios para o óptimo aproveitamento da memoria dispoñible.

CA4.6 Analizouse a actividade do sistema a partir das trazas xeradas polo propio sistema.

CA4.7 Dispuxéronse os dispositivos de almacenaxe para un óptimo funcionamento.

CA4.8 Recoñecéronse e configuráronse os recursos compartibles do sistema.

CA4.9 Interpretouse a información de configuración do sistema operativo.

CA6.5 Creáronse máquinas virtuais a partir de sistemas operativos libres e propietarios.

CA6.6 Configuráronse máquinas virtuais.

CA6.7 Documentáronse as opcións tomadas na elección, na instalación e na configuración da máquina virtual.

CA6.9 Realizáronse probas de rendemento do sistema

4.5.e) Contidos

Contidos

 Xestión de perfís de usuarios e grupos locais. Contrasinais.

 0Base de datos de configuración e comportamento do sistema operativo, do hardware instalado e das aplicacións.

 Xestión do sistema de ficheiros.

 Ferramentas para a xestión de ficheiros e directorios.

 Xestión dos procesos do sistema e de usuario.
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Contidos

 Rendemento do sistema. Seguimento da actividade do sistema.

 Activación e desactivación de servizos.

 Compartición de recursos.

 Xestión de dispositivos de almacenaxe.

 Xestión de impresoras.

 Creación de máquinas virtuais para sistemas operativos propietarios e libres.

 Configuración e utilización de máquinas virtuais.

 Análises da actividade do sistema.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Linux. Liña de comandos 18

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza tarefas de xestión e administración básica de sistemas operativos, para o que utiliza ferramentas en liña de comandos. SI

RA6 - Utiliza máquinas virtuais, identifica o seu campo de aplicación e instala software específico. NO

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse as diferenzas entre as interfaces gráficas e as interfaces en liña de comandos.

CA5.2 Estableceuse o modo de acceso á consola e as pautas para o seu uso.

CA5.3 Describíronse as capacidades xerais dos intérpretes de comandos e as posibilidades da súa selección, segundo o sistema operativo.

CA5.4 Utilizáronse comandos para actuar sobre ficheiros e directorios.

CA5.5 Utilizáronse outros comandos habituais propios do sistema operativo.

CA5.6 Aplicáronse redireccións sobre a entrada e a saída dos comandos.

CA5.7 Aplicáronse opcións para modificar o comportamento dos comandos.

CA5.8 Accedeuse á axuda en liña para procurar información sobre a utilización dos comandos.

CA6.5 Creáronse máquinas virtuais a partir de sistemas operativos libres e propietarios.

CA6.7 Documentáronse as opcións tomadas na elección, na instalación e na configuración da máquina virtual.

CA6.9 Realizáronse probas de rendemento do sistema

4.6.e) Contidos

Contidos

 Características dos intérpretes de comandos. Caracteres especiais.

 Utilización de ordes para a xestión de ficheiros e directorios.

 Operación con ficheiros: nome e extensión, comodíns, atributos e tipos.

 Operación con directorios: nome, atributos e permisos.

 Outras operacións comúns na liña de comandos.

 Redirección da entrada e da saída.

 Activación de opcións nos comandos.

 Utilización da axuda en liña.
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Contidos

 Creación de máquinas virtuais para sistemas operativos propietarios e libres.

 Configuración e utilización de máquinas virtuais.

 Análises da actividade do sistema.
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PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Introdución a Windows. Instalación 12

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentación técnica. SI

RA6 - Utiliza máquinas virtuais, identifica o seu campo de aplicación e instala software específico. NO

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Analizouse a documentación técnica do hardware para verificar a súa idoneidade.

CA2.2 Seleccionouse o sistema operativo.

CA2.3 Elaborouse un plan de instalación a partir dos manuais do sistema operativo.

CA2.4 Creáronse e formatáronse as particións necesarias nos dispositivos de almacenaxe.

CA2.5 Configuráronse parámetros básicos da instalación.

CA2.6 Instalouse o sistema operativo.

CA2.7 Configurouse un xestor de arranque.

CA2.8 Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios.

CA2.9 Documentáronse as decisións tomadas e as incidencias xurdidas no proceso de instalación.

CA2.10 Respectáronse as normas de utilización do software (licenzas).

CA2.11 Traballouse con sistemas operativos libres e propietarios.

CA6.5 Creáronse máquinas virtuais a partir de sistemas operativos libres e propietarios.

CA6.6 Configuráronse máquinas virtuais.

CA6.7 Documentáronse as opcións tomadas na elección, na instalación e na configuración da máquina virtual.

CA6.8 Relacionouse a máquina virtual co sistema operativo anfitrión.

CA6.9 Realizáronse probas de rendemento do sistema

4.7.e) Contidos

Contidos

 Requisitos técnicos do sistema operativo.

 Planificación da instalación.
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Contidos

 Partición dos dispositivos de almacenaxe.

 Selección dun sistema de ficheiros.

 Xestores de arranque.

 Tipos de instalación: típica e personalizada.

 Controladores de dispositivos.

 Selección de aplicacións básicas para instalar.

 Parámetros básicos da instalación.

 Creación de máquinas virtuais para sistemas operativos propietarios e libres.

 Configuración e utilización de máquinas virtuais.

 Análises da actividade do sistema.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Windows. Uso do sistema operativo 24

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza tarefas básicas de configuración de sistemas operativos, para o que interpreta requisitos, e describe os procedementos seguidos. SI

RA6 - Utiliza máquinas virtuais, identifica o seu campo de aplicación e instala software específico. NO

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Diferenciáronse as interfaces de usuario segundo as súas propiedades.

CA3.2 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.

CA3.3 Xestionáronse os sistemas de ficheiros específicos.

CA3.4 Distinguíronse os atributos dun ficheiro dos dun directorio.

CA3.5 Recoñecéronse os permisos dos ficheiros e dos directorios.

CA3.6 Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema (acceso a redes, dispositivos, etc.).

CA3.7 Comprobouse a existencia de actualizacións do sistema operativo e dos controladores de dispositivos.

CA3.8 Realizouse a instalación dos parches do sistema operativo e das versións actuais dos controladores de dispositivos.

CA3.9 Realizouse a configuración para a actualización periódica do sistema operativo.

CA3.10 Documentáronse os procesos de actualización realizados sobre o sistema.

CA3.11 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.

CA3.12 Realizáronse operacións de instalación e desinstalación de utilidades.

CA3.13 Aplicáronse métodos para a recuperación do sistema operativo.

CA6.5 Creáronse máquinas virtuais a partir de sistemas operativos libres e propietarios.

CA6.6 Configuráronse máquinas virtuais.

CA6.7 Documentáronse as opcións tomadas na elección, na instalación e na configuración da máquina virtual.

CA6.9 Realizáronse probas de rendemento do sistema

4.8.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Arranque e parada do sistema: sesións.

 0Engadir e eliminar hardware do sistema operativo.

  Agregar, eliminar e actualizar software do sistema operativo.

  Operacións de reparación do sistema operativo.

  Configuración da conexión a internet.

 Interfaces de usuario: tipos, propiedades e usos.

 Utilización do sistema operativo: modo orde e modo gráfico.

 Explotación do sistema operativo.

 Configuración das preferencias de escritorio.

 Estrutura da árbore de directorios.

 Ficheiro e directorio: atributos e permisos.

 Compresión e descompresión.

 Actualización do sistema operativo e dos controladores de dispositivos.

 Creación de máquinas virtuais para sistemas operativos propietarios e libres.

 Configuración e utilización de máquinas virtuais.

 Análises da actividade do sistema.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Windows. Administración 24

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas operativos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o seu uso óptimo. SI

RA6 - Utiliza máquinas virtuais, identifica o seu campo de aplicación e instala software específico. NO

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Configuráronse perfís de usuario e grupo.

CA4.2 Utilizáronse ferramentas gráficas para describir a organización dos ficheiros do sistema.

CA4.3 Actuouse sobre os procesos do usuario en función das necesidades puntuais.

CA4.4 Actuouse sobre os servizos do sistema en función das necesidades puntuais.

CA4.5 Aplicáronse criterios para o óptimo aproveitamento da memoria dispoñible.

CA4.6 Analizouse a actividade do sistema a partir das trazas xeradas polo propio sistema.

CA4.7 Dispuxéronse os dispositivos de almacenaxe para un óptimo funcionamento.

CA4.8 Recoñecéronse e configuráronse os recursos compartibles do sistema.

CA4.9 Interpretouse a información de configuración do sistema operativo.

CA6.5 Creáronse máquinas virtuais a partir de sistemas operativos libres e propietarios.

CA6.6 Configuráronse máquinas virtuais.

CA6.7 Documentáronse as opcións tomadas na elección, na instalación e na configuración da máquina virtual.

CA6.9 Realizáronse probas de rendemento do sistema

4.9.e) Contidos

Contidos

 Xestión de perfís de usuarios e grupos locais. Contrasinais.

 0Base de datos de configuración e comportamento do sistema operativo, do hardware instalado e das aplicacións.

 Xestión do sistema de ficheiros.

 Ferramentas para a xestión de ficheiros e directorios.

 Xestión dos procesos do sistema e de usuario.
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Contidos

 Rendemento do sistema. Seguimento da actividade do sistema.

 Activación e desactivación de servizos.

 Compartición de recursos.

 Xestión de dispositivos de almacenaxe.

 Xestión de impresoras.

 Creación de máquinas virtuais para sistemas operativos propietarios e libres.

 Configuración e utilización de máquinas virtuais.

 Análises da actividade do sistema.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Windows. Liña de comandos 18

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza tarefas de xestión e administración básica de sistemas operativos, para o que utiliza ferramentas en liña de comandos. SI

RA6 - Utiliza máquinas virtuais, identifica o seu campo de aplicación e instala software específico. NO

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse as diferenzas entre as interfaces gráficas e as interfaces en liña de comandos.

CA5.2 Estableceuse o modo de acceso á consola e as pautas para o seu uso.

CA5.3 Describíronse as capacidades xerais dos intérpretes de comandos e as posibilidades da súa selección, segundo o sistema operativo.

CA5.4 Utilizáronse comandos para actuar sobre ficheiros e directorios.

CA5.5 Utilizáronse outros comandos habituais propios do sistema operativo.

CA5.6 Aplicáronse redireccións sobre a entrada e a saída dos comandos.

CA5.7 Aplicáronse opcións para modificar o comportamento dos comandos.

CA5.8 Accedeuse á axuda en liña para procurar información sobre a utilización dos comandos.

CA6.5 Creáronse máquinas virtuais a partir de sistemas operativos libres e propietarios.

CA6.6 Configuráronse máquinas virtuais.

CA6.7 Documentáronse as opcións tomadas na elección, na instalación e na configuración da máquina virtual.

CA6.9 Realizáronse probas de rendemento do sistema

4.10.e) Contidos

Contidos

 Características dos intérpretes de comandos. Caracteres especiais.

 Utilización de ordes para a xestión de ficheiros e directorios.

 Operación con ficheiros: nome e extensión, comodíns, atributos e tipos.

 Operación con directorios: nome, atributos e permisos.

 Outras operacións comúns na liña de comandos.

 Redirección da entrada e da saída.
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Contidos

 Activación de opcións nos comandos.

 Utilización da axuda en liña.

 Creación de máquinas virtuais para sistemas operativos propietarios e libres.

 Configuración e utilización de máquinas virtuais.

 Análises da actividade do sistema.
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PROFESIONAIS

MÍNIMOS EXIXIBLES:

Todos os especficados no currículo.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

- A avaliación farase por trimestres, polo que será preciso aprobar os tres para superar con éxito o módulo. Faranse recuperacións tras cada unha

das avaliacións (unha por cada avaliación) e, ademais dunha recuperación final.

- E imprescindible ter unha nota mínima dun 2 para poder optar a facer a proba de recuperación das avaliacións.

- Para que un alumno poida ser avaliado, é obrigatorio que asista a clase. O alumnado non se avaliará polo procedemento de avaliación continua

cando o número de faltas supere o 10% do total de horas do módulo.

- A cualificación final calcularase aplicando as seguintes porcentaxes:

   * 70% da nota media de todas os exames teórico e/ou práctico, (podendo ser soamente exame teórico ou práctico no trimestre)  realizadas no

trimestre.

   * 20% da nota media de todos os exercicios/traballos teóricos e/ou prácticos realizados no trimestre.

   * 10% da valoración subxetiva do profesor/a sobre a actitude, traballo e esforzo persoal do alumno/a.

- De cada avaliación, realizaranse tres probas ao longo do ano: a da avaliación, a de recuperación da avaliación (co requisito de haber obtido un 2

ou máis de nota) e unha final. A puntuación que se ten en conta é a da proba ou un 5 en caso de aprobar a recuperación.

- As probas poden realizarse en ordenador empregando máquinas virtuais, na plataforma de educación, en papel e no taller.

- Para poder aprobar cada unha das avaliacións é preciso obter na proba  (exame teórico e/ou práctico) un mínimo de 5 puntos sobre 10 (sempre e

cando non se supere o 10% de faltas de asistencia) e haber feito e entregado todas as prácticas e exercicios do curso en tempo e forma.

- A cualificación resultante poderá ser amplamente matizada en base á actitude do alumno nas aulas, e en xeral, en base aos contidos actitudinais

mencionados anteriormente, podendo variar nun 10%.

- As distintas partes que sexan superadas (nota superior ou igual a 5) polo alumnado quedaran excluídas para a realización da proba final, sempre

e cando o alumnado non perdese o dereito de avaliación continua.

- Será obrigatorio facer e entregar todas as prácticas do curso.

Na proba FINAL ORDINARIA consistirá para os alumnos/as que non superen o limite de faltas de asistencia permitidas (10% das sesións total do

módulo) e teñan suspenso algún/s trimestre/s:

- Será obrigatorio a entrega de tódolos traballos e prácticas feitos o longo do curso.

- Realizarase unha proba teórica ou teórica/práctica con so os trimestres non superados. Este proba valorarase de 0 a 10. Débese acadar un

mínimo dun 5 en cada unha das partes trimestrais polo que está composta dita proba, sendo a nota final a media das mesmas.

- A nota final calcularase co seguinte peso: 20% nota dos traballos e prácticas e o 80% a proba teórico ou teórico/práctica.

*** NO CASO DE CONFINAMENTO E CLASES TOTAL OU PARCIALMENTE A DISTANCIA ***

O confinamento ou o paso a clases semipresenciais ou totalmente a distancia, implicaría a perda de todo aquelo que aporta a presencialidade pero

non un cambio radical no xeito de facer/entregar as tarefas. O cambio sería mínimo no caso das probas teórico/prácticas, neste caso, no canto do

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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papel usariamos a propia Aula Virtual para desenvolvelas.

Polo tanto, no caso de que debido á pandemia pola COVID-19 a educación pase a ser total ou parcialmente a distancia, manteranse os criterios de

cualificación establecidos, pasando a facer os exames a través da Aula Vitual do centro e, igual que no caso presencial, mantendo a entrega de

tarefas na mesma Aula Vitual.

Os exames realizaranse preferentemente de forma presencial. Se non fora posible, de forma oral/escrita a través dunha plataforma de

videoconferencia.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Ao longo do curso proporanse actividades de repaso e recuperación para aqueles alumnos que non superen algunha parte. Estas actividades

consistirán na resolución de exercicios teóricos e prácticos que incidirán sobre as capacidades non acadadas polo alumnado.

As actividades serán deseñadas para que poidan ser realizadas de forma autónoma, aínda que contarán en todo momento co apoio do profesor

para resolver dúbidas e proporcionar a etroalimentación necesaria naquelas tarefas onde atopen dificultades.

Poderase utilizar a plataforma ou recursos adicionais como enderezo electrónico, permitindo crear tarefas personalizadas para o alumnado. Ao

mesmo tempo, esta plataforma tamén servirá de canle de comunicación entre o profesor e o alumno.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

O número de faltas que implica a perda de dereito á avaliación continua é do 10% respecto da súa duración total, con independencia de que esas

faltas sexan ou non xustificadas.

Para o alumnado que perda o dereito á avaliación continua realizarase unha proba final extraordinaria. Esta proba consistirá en resolver unha serie

de exercicios teóricos e/ou prácticos sobre os contidos do módulo.

Este proba valorarase de 0 a 10. Para pasar a proba con éxito terá que ter obtido un 5 entre as partes teóricas e prácticas. Non será obrigatorio

entregar as prácticas do curso.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

O departamento realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o grao de

cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de desviacións. A programación será revisada ao inicio de cada curso

académico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias. O referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas

do departamento ou, de ser o caso, do equipo docente do ciclo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Na primeira sesión de clase, ademais da presentación do módulo, farase un cuestionario inicial co fin de coñecer a situación de partida dos

alumnos.
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Coñecido este nivel de partida poderase así valorar o progreso do alumno.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Coa  denominación  de  necesidades  educativas  específicas  préstase  especial  atención  aos  alumnos  estranxeiros,  aos  alumnos

superdotados intelectualmente e aos alumnos con necesidades educativas especiais, ben pola presenza dunha ou varias discapacidades ou por

outros factores de análogos efectos, establecendo un marco xeral que permita ás Administracións educativas garantir, en tódolos casos, unha

adecuada resposta educativa ás circunstancias e necesidades que nestes alumnos concorren.

Có fin de asegurar o dereito individual a unha educación de calidade, os poderes públicos desenvolverán as accións necesarias e aportarán os

recursos e os apoios precisos que permitan compensar os efectos de situacións de desvantaxe social para o logro dos obxectivos de educación e

de formación previstos.

Recursos e medidas:

    En  primeiro  lugar,  as  Administracións  educativas  deben  adoptar  procedementos  singulares  naqueles  centros  escolares  nos  cales

resulte necesaria unha intervención educativa diferenciada, aportando os recursos materiais e de profesorado necesarios e proporcionando o apoio

técnico e humano preciso para o logro da compensación educativa.

    En segundo lugar, o departamento de Orientación detectará, identificará e valorará as necesidades educativas especiais, e deseñará e

coordinará os plans de apoio para atender á diversidade do alumnado do centro. Para isto contará cun equipo de profesionais cualificados e estará

en contacto cos profesores titores e cos pais.

   Por último, cada profesor terá en conta as necesidades educativas específicas ou, simplemente, dificultades de aprendizaxe que algún alumno

do seu grupo poida ter, elaborando unha programación flexible e aberta que favoreza os cambios que o profesor debe introducir para dar resposta

ás diferenzas individuais en estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses ou dificultades de aprendizaxe.

   Como ferramenta de axuda para acadar esta atención individual empregarase o Moodle, pois permite plantexar e corrixir tarefas dun xeito

persoal.

Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

    Fomento do traballo práctico.

    Creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo. Se este clima se produce, o profesor dispón de máis tempo

para identificar os alumnos que precisan axuda e proporcionar a atención especial máis conveniente en cada caso.

    Agrupamentos flexibles e ritmos distintos.

    Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e as actividades.

    Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos.

    Actividades de reforzo en grupos pequenos.

    Como medidas individuais, para os alumnos estranxeiros que descoñezan a lingua e cultura españolas, ou que presenten graves carencias en

coñecementos básicos, fomentarase a lectura de libros e catálogos de carácter técnico.

    Cos alumnos superdotados intelectualmente, para que as actividades non resulten desmotivadoras, será maior o grao de esixencia nos aspectos

científicos e de deseño dos contidos. Ademais unha vez satisfeitos os obxectivos básicos, proporanse actividades complementarias que estimulen

a súa creatividade e autonomía. Os alumnos con necesidades educativas especiais que requiran, nun período da súa escolarización ou ó longo de

toda ela, e en particular no que se refire á avaliación, determinados apoios e atencións educativas específicas por padecer discapacidades físicas,

psíquicas, sensoriais, ou por manifestar graves trastornos da personalidade ou de conduta, terán unha atención especializada, con acordo ós

principios de non discriminación e normalización educativa.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

 En primeiro lugar, en cada actividade inclúense precaucións e recomendacións para tomar as medidas de seguridade e hixiene que sexan

necesarias. O manexo do ordenador entraña riscos, principalmente para a vista e para as costas, sen esquecer os riscos psicolóxicos derivados do

seu abuso. Ademais ao alumno váiselle valorar a organización do seu posto de traballo e das actividades que realiza.

   Outro tema que se trata é o idioma técnico. Moitos dos manuais técnicos están dispoñibles exclusivamente en inglés polo que é preciso que o

alumno posúa uns coñecementos básicos deste idioma, polo menos a nivel de tradución. Dada a importancia que este idioma ten nos procesos de

selección de técnicos cualificados no mundo laboral potenciarase o seu coñecemento e a súa práctica .

   Unha vez que a tecnoloxía está en condicións de posibilitar a substitución do home polas máquinas, mellorando o nivel de vida do ser humano e

favorecendo a súa autoestima, contribuirá ó seu benestar que empeza por dispoñer dun entorno limpo e non agresivo.

   Dada a escasa vida útil dos equipos informáticos, valorarase os esforzos dalgunhas empresas por fabricar os seus equipos con materiais

reciclables e a recollida por parte dos alumnos do material antigo para a súa reutilización.

   Por outra parte, se comparamos a situación no noso país coa doutros países europeos, é evidente que neste campo aquí queda moito por facer,

polo que nun futuro próximo podemos pensar que este campo será fonte de novos postos de traballo para os técnicos informáticos.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

*** NO CASO DE QUE A PANDEMIA O PERMITISE ***

Todas as actividades propostas polo Departamento de  Orientación que vaian dirixidas ao alumnado do ciclo de informática e todas as actividades

propostas polo Departamento de Informática.

O departamento deixa aberta a porta á asistencia a conferencias e seminarios, que ou ben se planifiquen polo departamento ou ben vaian xurdindo

no ámbito social e sexan consideradas de interese.

*** NO CASO DE QUE A PANDEMIA NON O PERMITISE ***

Debido á pandemia, no ano 2020 non se prevén actividades extraescolares.

10.Outros apartados

10.1) COVID19

*** CASO DE CLASES EN RÉXIME SEMIPRESENCIAL OU TOTALMENTE A DISTANCIA ***

Debido á pandemia provocada polo COVID-19, se se dera o caso de ter que impartir clases en réxime semipresencial e sempre que se resolveran

os problemas técnicos inherentes a esta solución, tanto no propio centro como nas casas do alumnado (conexións de mala calidade, ordenadores

con limitacións importantes, etc.), retransmitiríanse as clases en streaming para o alumnado que quedase na casa, mentres na aula, o xeito de

traballar sería similar ó das clases presenciais.

Se fora preciso impartir clases de xeito totalmente a distancia, igual que no caso anterior, trataríase de retransmitir as clases por Internet vía

streaming, sempre que fora posible, é dicir, que se resolveran tódolos problemas inherentes a esta solución.

En ámbolos dóus casos, continuariamos usando a Aula Virtual do centro, onde, coma sempre, estaría dispoñible toda a documentación

teórico/práctica para que o alumnado puidera adquirir as competencias do módulo. Neste caso, fora ou non posible o streaming, engadiríanse
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vídeos coas explicacións dos contidos para que o alumnado puidera visualizar de novo as explicacións tantas veces como precisase.

Cabe destacar que en calquera dos 3 casos posibles (presencialidade, semipresencialidade ou a distancia), existen varios medios a través dos

cales o alumnado pode comunicarse co profesor: ademáis da comunición persoal evidente no caso da presencialidade ou semipresencialidade, o

alumnado pode usar:

- correo electrónico.

- foros da Aula Virtual.

- sistema de mensaxería da Aula Virtual.

- conferencias telemáticas (Webex ou Falemos EDU preferentemente)

- Abalar.

- teléfono nos casos máis urxentes ou no caso de aclaración de dúbidas se non fose posible manter conferencias telemáticas.

- estudiaríase o caso de abrir un grupo de Telegram se a comunicación non resultase todo o fluída que debera ser.

- estudiaríase o caso de utilizar Discord como plataforma para as clases se outras opcións indicadas anteriormente deran problemas técnicos ou

non se mostrasen axeitadas.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0223 Aplicacións ofimáticas 92020/2021 288240

MP0223_12 Ofimática 92020/2021 168140

MP0223_22 Multimedia 92020/2021 120100

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo EMILIO DOMARCO CID

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta titulación oficial da nova Formación profesional, capacita coa capacitación de Técnico a un profesional capacitado para instalar, configurar e

manter sistemas microinformáticos, illados ou en rede, así como redes locais en pequenos contornos, asegurando a súa funcionalidade e

aplicando os protocolos establecidos de calidade, seguridade e respecto polo medio.

Estas persoas exercerán a súa actividade en empresas do sector de servizos dedicadas á comercialización, á montaxe e á reparación de

equipamentos, redes e servizos microinformáticos en xeral, como parte do soporte informático da organización, ou en entidades de calquera

tamaño e calquera sector produtivo que utilicen sistemas microinformáticos e redes de datos para a súa xestión.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de instalación e explotación de aplicacións informáticas.

A instalación e explotación de aplicacións abrangue aspectos como:

    - Procura de software de aplicación acaído para o contorno de explotación.

    - Instalación e configuración de aplicacións ofimáticas.

    - Elaboración de documentos e patróns.

    - Resolución de problemas na explotación das aplicacións.

   - Asistencia ao usuario.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

    - Instalación, configuración e mantemento de aplicacións informáticas.

    - Asistencia no uso de aplicacións informáticas.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

    - Análise dos cambios e das novidades que se producen no mercado de aplicacións informáticas.

    - Instalación e actualización de aplicacións.

    - Elaboración de documentos (manuais, informes, partes de incidencias, etc.).Asistencia e resolución de problemas na explotación de

aplicacións.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Esta unidade didáctica ten como obxectivo prioritario que os alumnos recoñezan o concepto de aplicación
informática identificando as características das mesmas asi como as súas funcionalidades e requisitos formais
de instalación e posta en funcionamento. Asímesmo tomarán contacto cos tipos de licenzas de software que
existen hoxe en día no mercado diferenciando o software propietario do software libre.

INSTALACIÓN E
MANTEMENTO DE
APLICACIÓNS

10 4

2 O obxectivo básico desta unidade didáctica é que o alumno sexa capaz de elaborar ocumentos de texto
formateados así como persoais que faciliten a posterior tratamento e introdución de datos.

APLICACIÓNS DE
PROCESO DE
TEXTO

50 22

3 Nesta unidade definiranse as características, utilidades e estrutura dunha folla de cálculo. Os alumnos
aprenderán a manexar a folla de cálculo, resolvendo exercicios de dificultade crecente, configurar
adecuadamente a folla de cálculo e establecer políticas de seguridade e recuperación de datos.

APLICACIÓNS DE
FOLLA DE CÁLCULO

50 22

4 Nesta unidade se aprende a utilizar unha base de datos. Aprenderán a definir táboas vistas, formularios,
informes e macros en Access.  Tamén se estudarán os mecanismos de seguridade que proporcionan , tales
como claves e a definición de usuarios e grupos.  Esta definición permitirá que os usuarios teñan diferentes
permisos sobre as táboas da Base de Datos.

BASES DE DATOS
OFIMÁTICAS

48 22

5 Nesta unidade veremos como extraer todas as potencialidades da transmisión da información por email
mediante o emprego de clientes de correo, aplicacións que nos permitirán xestionar o envío e recepción de
correos electrónicos dende o noso ordenador. Tamén veremos como xestionar eventos, cuentas, citas e
tarefas a través dunha aplicación de axenda electrónica, descubrindo a súa utilidade para a organización do
traballo de oficina

XESTIÓN DE
CORREO E AXENDA
ELECTRÓNICA

10 5

6 Nesta unidade definiranse as características dunha aplicación de presentación, o vantaxosas que resultan para
realizar presentacións profesionais, reutilizables en pouco tempo.   O alumnado realizará unha serie de
presentacións dun tema que o mesmo elixa utilizando Open Office practicando con iso as diferentes funcións
da aplicación e aprendendo a configurala.

PRESENTACIÓNS
GRÁFICAS

40 10

7 Nesta unidade os alumnos aprenderán a manexar imaxes dixitais mediante métodos de procesamento dixital
cun dous dos programas máis extendidos hoxe en día. Para iso veranse varias aplicacións existentes hoxe en
día no mercado facendo fincapé naquelas que polo seu carácter de software libre poden ser máis interesantes
desde o punto de vista produtivo.

XESTIÓN DA IMAXE
DIXITAL

30 5

8 Nesta unidade os alumnos aprenderán a manexar vídeo dixital mediante métodos de procesamento dixital
mediante os programas máis extendidos hoxe en día do mercado.

XESTIÓN DE VÍDEO
DIXITAL

30 5

9 Nesta unidade didáctica traballarase coas aplicacións que o mercado pon á nosa disposición para intentar
solucionar todo tipo de problemas que poidan aparecer no desempeño diario do traballo do técnico.

APLICACIÓNS DE
DIAGNÓSTICO E
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

20 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE APLICACIÓNS 10

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala e actualiza aplicacións ofimáticas, atendendo ás especificacións dadas en distintos contornos de explotación. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse e establecéronse as fases do proceso de instalación.

CA1.2 Identificáronse os requisitos mínimos e óptimos para o funcionamento da aplicación.

CA1.3 Obtívose a información sobre os compoñentes de hardware e de software instalados no equipamento mediante as utilidades do sistema operativo.

CA1.4 Respectáronse as especificacións técnicas do proceso de instalación.

CA1.5 Configuráronse as aplicacións segundo os criterios establecidos.

CA1.6 Solucionáronse problemas na instalación ou na integración co sistema informático.

CA1.7 Elimináronse ou engadíronse compoñentes da instalación no equipamento.

CA1.8 Actualizáronse as aplicacións.

CA1.9 Respectáronse as licenzas de software.

CA1.10 Propuxéronse solucións de software para diversos contornos de aplicación.

CA1.11 Documentáronse as incidencias.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Tipos de aplicacións ofimáticas.

   Aplicacións ofimáticas.

     Procesadores de texto.

     Follas de cálculo.

     Xestores de presentacións.

     Xestores de bases de datos.

     Tratamento da Imaxe e Vídeo.

     Xestores de correo e axendas electrónicas.
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Contidos

   Suites ofimáticas.

     Concepto de Suite Ofimática.

     Microsoft Office.

     OpenOffcie.org.

     LibreOffice.org.

     Lotus SmartSuite.

     Corel Wordperfect Office.

   Aplicacións corporativas de uso empresarial.

     Estándard ou a medida.

     Facturación e xestión de almacén

     Contabilidade.

     Xestión de persoal.

     Outras: ERP.

 Tipos de licenzas software.

   Licenza comercial e copyright.

   Dominio público.

   Open-source, software libre, freeware, shareware.

 Necesidades dos contornos de explotación.

   Necesidades da empresa.

   Requisitos da aplicación.

   Configuración do sistema informático.

   IMpacto do novo sistema.

 Requisitos das aplicacións.

 Compoñentes e complementos das aplicacións.

 Procedementos de instalación e configuración.

   Pasos previos.

   Instalación.

   Paso a explotación.

   Carga de datos.

   Probas.

 Diagnóstico e resolución de problemas.

   Detección e actuación ante u problema.

   Solución a problemas típicos do sistema.
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Contidos

   Solución a problemas típicos das aplicacións.

   Desinstalación de aplicacións.
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PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 APLICACIÓNS DE PROCESO DE TEXTO 50

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora documentos e patróns aplicando as opcións avanzadas de procesadores de textos. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Personalizáronse as opcións do procesador de textos e da barra de ferramentas.

CA2.2 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos e imaxes.

CA2.3 Importáronse e exportáronse documentos creados con outras aplicacións e noutros formatos.

CA2.4 Deseñáronse patróns.

CA2.5 Creáronse e utilizáronse macros na realización de documentos.

CA2.6 Utilizouse a combinación de correspondencia para o envío masivo de correo.

CA2.7 Elaboráronse manuais específicos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Traballo básico con documentos

 0Combinación de correspondencia.

 0  Creación da base de datos.

 0  Inserción dos campos de combinación.

 0  Asistente de combinación.

   Un paseo polo teclado.

  Elaboración de documentos de distintos tipos (manuais, partes de incidencias, etc.).

    Corrección gramática e ortográfica.

    Autocorrección do documento.

    Elaboración do ínice de contidos.

    Elaboración dun índice terminolóxico.

    Documentos maestro.

    Elaboración de formularios.
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Contidos

      Inserción dos campos de control de formulario.

      Enlace coa base de datos.

   Carácter, liña e parágrafo.

   Inserir texto no documento.

   Desprazarse polo documento.

   Seleccionar partes do documento.

     Selección con teclado e co rato.

     Modos de selección: estandard ou área.

     Copiar.

     Pegar.

     Pegado especial.

   Traballo con arquivos: abrir, gardar, gardar como...

 Configuración do espazo de traballo.

   Opcións de visualización.

   Menús.

   Barras de ferramentas.

   Personalización dos menús e barras de ferramentas.

   Confiuración da aplicación.

 Estilos e formatos.

   Formato de carácter.

     Fontes: tipo, estilo tamaño e cor.

     Efectos da fonte: efectos, sobre/sub liñado, tachado, sombra.

     Posición: superíndice, normal, subíndice, rotación.

     Hiperligazóns: a URL, no documento.

   Formato de parágrafo.

     Bordo do parágrafo: disposiión, estilo, ancho, sombra.

     Fondo: sin recheo, cor e imaxe.

     Sangrías: dereita, esquerda, francesa.

     Espaciado: Encima e debaixo de parágrafo.

     Interliñado: simple, dobre, fixo.

     Aliñación: dereita, esquerda, centrada e xustificada.

     Fluso de texto: Parágrafos xuntos, protección viuvas e orfas.

     Separación silábica.
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Contidos

     Letra capital.

   Formato de páxina.

     Tamaño da páxina.

     Orientación: vertical e orizintal.

     Configuración do diseño: dereita, esquerda, reflexada.

     Marxes da páxina.

     Fondo da páxina: sen recheo, cor e imaxe.

     Bordo e fondo de páxina.

   Seccións.

 Composición avanzada de documentos.

   Listas e esquemas.

   0Columnas periodísticas.

   Inserir símbolos especiais.

   Táboas.

     Creación.

     Inserción de filas e columnas.

     Formato das celas.

     Cálculos cos datos: funcións básicos.

   Encabezados e pes de páxina

   Nótas a pe de páxina.

   Tabulacións.

   Imaxes.

   Fórmulas matemáticas.

   Os estilos.

 Combinación de documentos.

   Control de cambios.

   Comparación de documentos.

   Xestión de versións.

   Protección do documento.

   Exportación do documento.

 Creación e uso de patróns.

   Emprego de patróns.

   Creación dun patrón.
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   Modificación de patróns.

 Importación e exportación de documentos.

   Entre o mesmo paquete ofimático.

   De diferentes paquetes ofimáticos.

   Exportación en formato PDF.

 Deseño e creación de macros.

   Elaboración dunha macro.

   Emprego da macro.

 Utilización de software e hardware para introducir textos e imaxes.

   Escaneado de imaxes.

   Escaneado de texto.

   Inserción de imaxes e/ou texto a partires dun arquivo.
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PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 APLICACIÓNS DE FOLLA DE CÁLCULO 50

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora documentos e patróns aplicando opcións avanzadas de follas de cálculo. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Personalizáronse as opcións da folla de cálculo e da barra de ferramentas.

CA3.2 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos, números, códigos e imaxes.

CA3.3 Utilizáronse os tipos de datos e referencias para celas, rangos, follas e libros.

CA3.4 Aplicáronse fórmulas e funcións.

CA3.5 Xeráronse e modificáronse gráficos de diversos tipos.

CA3.6 Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns.

CA3.7 Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e noutros formatos.

CA3.8 Utilizouse a folla de cálculo como base de datos: creación de listas, filtraxe, protección e ordenación de datos.

CA3.9 Creáronse informes de táboas e gráficos dinámicas.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Introducción e manipulación de datos.

   Desprazarse polo documento.

   Selección de partes do documento.

   Introducción de datos.

   Modificación e eliminación de datos.

   Introducción de notas e/ou comentarios.

   Traballo con rangos de celas.

   Edición básica dos datos.

   Inserción e eliminación de filas e columnas.

   Modificación do tamaño de filas e columnas.

 Estilos.
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   Autoestilos.

   O formato de caracter nos datos.

   Aliñación dos datos.

   Bordos de celas.

   Formato dos datos da folla de cálculo: númerico, texto, data,....

 Uso de fórmulas e funcións.

   Introducción de fórmulas.

   0Erros nas fórmulas.

    Seguimento de fórmulas: mostrar relacións.

   Operadores

   Parénteses e orden de prioridade das operacións.

   Fórmulas intelixentes.

   Referencias: Absolutas, relativas e mixtas.

   Funcións.

   Comparacións lóxicas: a función SE()

   Autocumpletar fórmulas.

   Pegado especial.

 Creación de táboas e gráficos dinámicos.

   Ordear os datos.

   Filtrar os datos.

   Esquemas e subtotais.

   Introducción ás taboas dinámicas: piloto de datos.

 Uso de patróns e asistentes.

   Emprego de patrons.

   Creación e modificación de patróns.

   Asistente de formatado.

 Importación e exportación de follas de cálculo.

   Importación e exportación en formato CVS.

   Importación e exportación no propio/distinto paquete ofimático.

   Exportación en formato PDF.

 Elaboración de documentos de distintos tipos (orzamentos, facturas, inventarios, etc.).

   Gráficos e imaxes no documento.

     Inserción de imaxes.
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     Inserción de gráficos.

     Tipos de gráfios e os seus elementos.

     Modificación do gráfico

   Mellora da productividade.

     Uso compartido de documentos.

     Relacións entre follas e libros.

   Impresión da folla de cálculo

     Imprimir follas de cálculo.

     Modificación da área de impresión.

 Deseño e creación de macros.

   Empreo de macros predefinidas.

   Creación e modificación de macros.
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PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 BASES DE DATOS OFIMÁTICAS 48

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora documentos con bases de datos ofimáticas aplicando operacións de manipulación de datos. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os elementos das bases de datos relacionais.

CA4.2 Creáronse bases de datos ofimáticas: táboas e relacións entre estas.

CA4.3 Utilizáronse as táboas da base de datos (para inserir, modificar e eliminar rexistros).

CA4.4 Utilizáronse asistentes na creación de consultas, formularios e informes.

CA4.5 Realizouse procura e filtraxe sobre a información almacenada.

CA4.6 Creáronse e utilizáronse macros.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Elementos das bases de datos relacionais.

   Introducción ás bases de datos.

   Bases de datos relacionais.

   Tipos de arquivos e almacenamento dos rexistros.

   Elementos da base de datos: tablas, rexistros e campos.

 O espazo de traballo.

   Os menús e barras de ferramentas.

   Parámetros iniciais de configuración da aplicación.

 Creación de bases de datos.

   Tablas: creación e tipos de datos.

     Creación dunha táboa.

     Editar unha táboa existente.

     Campos e tipos de datos.

     propiedades dos datos.

     Os obxectos da base de datos.
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Contidos

     Índices.

     Relacións entre as táboas.

   Consultas: tipos e deseño.

     Consultas de selección sinxelas.

     O emprego de operadores nas consultas.

     Consultas de selección avanzadas.

     Outras consultas: creación de tabla, eliminación de rexistros, anexado de datos.

     Creación de táboas dinámicas.

   Formularios: introdución e modificación da información.

     Deseño de formularios.

     Creación de formularios.

     Formularios con subformularios.

   Informes.

     Creación de informes sinxelos.

     Edición de informes.

     Informes avanzados: totais, medias, subtotais.

 Manexo de asistentes.

   Asistente de creación de táboas.

   Asistente de creación. consultas.

   Asistente de creación de informes.

   Asistente de creación de formularios.

 Procura e filtraxe da información.

   Ordear a base de datos.

   Búsca de información.

   Filtrado dos datos.

 Deseño e creación de macros.

   Programación e emprego de Macros.

   Programación e emprego de Módulos
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 XESTIÓN DE CORREO E AXENDA ELECTRÓNICA 10

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza operacións de xestión do correo e a axenda electrónica, atendendo ás necesidades de uso para a súa configuración. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Describíronse os elementos que compoñen un correo electrónico.

CA5.2 Analizáronse as necesidades básicas de xestión de correo e axenda electrónica.

CA5.3 Configuráronse contas de correo electrónico de diversos tipos.

CA5.4 Conectáronse e sincronizáronse axendas do equipamento informático con dispositivos móbiles.

CA5.5 Operouse co caderno de enderezos.

CA5.6 Traballouse con opcións de xestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, cartafoles, etc.).

CA5.7 Utilizáronse opcións de axenda electrónica.

4.5.e) Contidos

Contidos

 ¿ Cómo funciona o correo electrónico?

   Historia do correo electrónico.

   A transmisión dun correo electrónico.

   Os apartados do correo electrónico.

     Asunto.

     Corpo da mensaxe.

     Destinatario: Para Cc ou Bcc

     Adxuntar arquivos.

 Tipos de contas de correo electrónico.

   POP3

   IMAP

 Contorno de traballo: configuración e personalización.

   O correo por Web: Gmail.
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     Configuración da conta.

     As carpetas de correos: recibidos, enviados, papeleira.

     Ordear os correos.

     Etiquetas e cores.

     Busca dun correo.

     Enviar un correo.

     Adxuntar un arquivo.

   Cliente de correo: Mozilla Thubderbird.

     O entorno de traballo.

     Configuración da conta.

     As carpetas: recibidos, enviados, papeleira.

     Enviar un correo.

     Busca de correos. Filtros.

 Patróns e sinaturas corporativas.

   ¿Qué son os patrons de correo?

   Creación e emprego dos patróns e correo.

   Sinaturas: creación e emprego.

 Foros de noticias (news): configuración, uso e sincronización de mensaxes.

   Os servidores de noticias.

   RSS.

 Caderno de enderezos: importar, exportar, engadir contactos, crear listaxes de distribución e colocar a listaxe ao dispor doutras aplicacións ofimáticas.

 Xestión de correos.

   Almacenar correos.

   Eliminar correos.

   Filtrar e ordenar correos.

   Etiquetado dos correos.

 Xestión da axenda: citas, calendario, avisos, tarefas, etc.

   O calendario.

   As tarefas.

   O diario.

   Programar avisos.

 Sincronización con dispositivos móbiles.

   Configuración do xestor de correo: teléfono móbil ou Tableta.
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   Programar a sincronización do correo.

   Programar a sincronización da axenda.

   Programar a sincronización do calendario.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 PRESENTACIÓNS GRÁFICAS 40

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora presentacións multimedia aplicando normas básicas de composición e deseño. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse as opcións básicas das aplicacións de presentacións.

CA3.2 Recoñecéronse os tipos de vista asociados a unha presentación.

CA3.3 Aplicouse e recoñeceuse a tipografía e as normas básicas de composición, deseño e uso da cor.

CA3.4 Creáronse presentacións.

CA3.5 Deseñáronse patróns de presentacións.

CA3.6 Utilizáronse periféricos para executar presentacións.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Deseño e edición de diapositivas.

   O espazo de traballo.

   Vistas: normal, esquema, notas clasificador de diapositivas.

   Creación básica dunha diapositiva.

 Formato de diapositivas, textos e obxectos.

   Elementos da diapositiva.

     Inserir diapositivas e elexir un deseño.

     Formato do texto.

     FontWork

     Inserción de ilustracións.

     Edición básica.

   Estilos (temas) de presentación.

   Animacións e transicións.

     Efectos de animación.

     Transición entre diapositivas.
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   Integración de elementos multimedia.

     Vídeos e sonidos.

     Incorporar narracións.

     Inserir música.

     Inserir narracións.

 Normas de composición: tipografía e uso da cor.

 Importación e exportación de presentacións.

   Exportación da presentación.

   Imprimir a presentacións.

 Uso de patróns e asistentes: patróns de diapositivas.

   Asistente para a creación de diapositivas.

   O emprego de patróns.

 Visualización en público da presentación.

   Visualización das presentacións.

   Conexión do canón de vídeo.
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PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 XESTIÓN DA IMAXE DIXITAL 30

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Manipula imaxes dixitais aplicando técnicas básicas de captura e de edición. SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizáronse os formatos de imaxes.

CA1.2 Recoñeceuse a necesidade dos formatos de compresión con perdas.

CA1.3 Realizáronse capturas de pantallas.

CA1.4 Realizouse a adquisición de imaxes con periféricos.

CA1.5 Traballouse con imaxes a varias resolucións, segundo a súa finalidade.

CA1.6 Analizáronse aplicacións de edición de imaxes.

CA1.7 Empregáronse ferramentas de edición de imaxe dixital.

CA1.8 Importáronse e exportáronse imaxes en diversos formatos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Formatos de imaxes.

   Formatos de almacenamento de imaxes vectoriais.

   Formatos de almacenamento de imaxes de mapa de bits.

 Parámetros das imaxes: resolución, número de cores e compresión.

   Resolución das imaxes.

   Cor das Imaxes.

   Comprensión das imaxes.

   Resolución de impresión.

 Aplicacións de retoque fotográfico.

   Gimp (GNU Image Manipulatión Program)

   Adobe Photoshop.

 Axustes de imaxe e de cor.
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 Uso de máscaras e capas.

 Aplicación de filtros e efectos.

 Importación e exportación de imaxes.

 Uso de aplicacións de captura de pantalla.

   Aplicación recortes de windows.

   Outros programas.

 Uso de dispositivos de captura de imaxes.

   Escáner.

   Cámara fotográfica.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 XESTIÓN DE VÍDEO DIXITAL 30

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Manipula secuencias de vídeo aplicando técnicas de captura e de edición básicas. SI

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Recoñecéronse os elementos que compoñen unha secuencia de vídeo.

CA2.2 Identificáronse os tipos de formatos e codecs máis empregados.

CA2.3 Instaláronse codecs no sistema e configuráronse para o seu uso.

CA2.4 Analizáronse as posibilidades de diversas aplicacións específicas.

CA2.5 Importáronse e exportáronse secuencias de vídeo.

CA2.6 Importáronse pistas de audio e sincronizáronse coas secuencias de vídeo.

CA2.7 Aplicáronse transicións e efectos sinxelos.

CA2.8 Realizáronse conversións de formato en secuencias de audio e vídeo.

CA2.9 Traballouse con distintos formatos e diferentes taxas de compresión, en función da finalidade especificada.

CA2.10 Realizáronse capturas de secuencias da pantalla utilizando aplicacións específicas.

CA2.11 Capturáronse secuencias de vídeo cos recursos axeitados.

CA2.12 Elaboráronse vídeos titoriais.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Formatos de vídeo. Contedores. Codecs.

   Formatos de vídeo: Contedores Multimedia. (MPEG, AVI, MOV, WMV, OGG,......)

   Compresión de vídeo: Códecs. (DivX, MPEG, H.264 MPEG 4, DV,....)

 Aplicacións de edición de vídeo.

   Windows Movie Maker

   Pinnacle Studio

   Adobe Premier Pro
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 Aplicación de transicións e de efectos.

 Sincronización do audio.

 Creación de títulos e menús.

 Edición na liña de tempo.

 Captura de secuencias de pantalla.

 Importación e exportación de vídeos.
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PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 APLICACIÓNS DE DIAGNÓSTICO E RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 20

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Ofrece apoio no uso de aplicacións e resolve as incidencias que se presenten. SI

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Elaboráronse guías visuais cos conceptos básicos de uso dunha aplicación.

CA4.2 Identificáronse problemas relacionados co uso de aplicacións ofimáticas.

CA4.3 Utilizáronse manuais de usuario para instruír no uso de aplicacións.

CA4.4 Aplicáronse técnicas de asesoramento no uso de aplicacións.

CA4.5 Realizáronse informes de incidencias.

CA4.6 Aplicáronse os procedementos necesarios para salvagardar a información e a súa recuperación.

CA4.7 Utilizáronse os recursos dispoñibles para arranxar incidencias (documentación técnica, axudas en liña, soporte técnico, etc.).

CA4.8 Arranxáronse as incidencias no tempo adecuado e co nivel de calidade esperado.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Elaboración de guías e manuais de uso de aplicacións.

   Documentación técnica.

   Guías de usuario.

 Formación ao usuario.

   Tipos de usuarios.

   Compoñentes, responsables e obxectivos da formación.

   Cursos de formación.

 Asistencia ó usuario e soporte técnico.

   Axuda

     Axudas on-line.

     Manuais de consulta.

   Soporte técnico.
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Contidos

     Asistencia presencial.

     Asistencia telefónica.

     Asistencia a través de internet.

     Asistencia mediante acceso remoto.

     Departamento de explotación.

 Resolución de incidencias.

   Prevención e seguridade.

     Seguridade dos datos.

     Seguridade extermna e interna.

   Detección e solución de problemas.

     Detección  actuación ante un problema.

     Solución a problemas típicos do sistema.

     Solución a problemas típicos das aplicacións.

     Desinstalación de aplicacións.

     Problemas en entornos cliente / servidor.
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MÍNIMOS EXIXIBLES

--------------------------------

Os mínimos exixibles para obter unha avalición positiva, e polo tanto ter superado o presente módulo formativo, son os determinados no Decreto

27/2010, do 25 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de "Técnico en Sistemas

Microinformáticos e Redes".

En cada unha das Unidades Didácticas da presente programación quedan reflictidos cada un destes mínimos, xunto co peso que ten cada CA na

mesma.

No caso dun posible confinamento no que haxa que pasar a un ensino a distancia ou semi presencial estes mínimos poderían variar dependendo

da época do curso en que aconteza, aínda que se intentaría cumprir cos mínimos exixibles no decreto.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

------------------------------------------------

Se ben, no apartado 4.c (Axustar avalición) da presente programación se recollen a título inividual os intrumentos de avalición para cada CA (LC,

TO ou PE) e a suma dos pesos das mesmas deberían reflictir de xeito real o peso de cada unha da partes, de xeito global os criterios de

cualificación á hora de avaliar ó alumnado  de cara a reflictir en que grao conqueriu os Resultados de Aprendizaxeserán sos seguintes

     1. Traballo diario do alumno na aula

     2. Traballos prácticos propostos na aula

     3. Traballos en grupo con presentación obligatoria

     4. Traballos prácticos obligatorios no laboratorio

     5. Probas teórico-prácticas individuais (exames)

A cualificación será numérica cun enteiro de 0 a 10 tendo un peso cada un dos aspectos anteriores na nota final de:

     A) Apartados do 1 ó 4 poderían ter un peso de ata o 30%  da nota.

     B) Apartado  (Probas individuais) ata un 70% da nota.

O alumno será avaliado en cada avaliación nos procedementos que se indicaron no apartado anterior, sendo os criterios para obter a calificación

de cada avaliación son os seguintes:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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1) As probas teórico-prácticas de coñecementos individuais:

Valoraranse ata un 70% da nota, no caso de que na avaliación existiran traballos  ou exposicións.

No caso de que non haxa traballos , a puntuación deste apartado pasa a probas teórico-prácticas de coñecementos individuais que pasarán a

valorarse ata nun 90% valorándose o traballo diario do alumno na aula nun 10%.

No caso de que a proba teña unha parte práctica e outra teórica, deberá obterse como mínimo un 5 sobre 10 en cada unha das partes para poder

superar a proba, en caso contrario, quedará suspensa.

2) As prácticas, traballos de investigación e exposicións (se as houbese)

Valoraranse ata un 20% feitos individualmente ou en grupo, e serán puntuados entre 0 e 10.

Os traballos e as prácticas individuais e en grupo soamente serán avaliadas si se entregan dentro da data e da forma solicitadas polo profesor

É imprescindible ter o 80% dos traballos entregados e valorados positivamentede, en caso contrario a valiación será NON SUPERADA.

No caso de que non existan traballos de investigación e exposicións, este 20% pasará a acumularse en "probas teórico-prácticas de coñecementos

individuais", que quedarán cun valor de ata o 90%

Para superar a avaliación é preciso obter un 5 como mínimo en cada un dos apartados, calculándose a media segundo as porcentaxes

establecidas para cada apartado.

Casos especiais:

1.- Se un alumno ou alumna non entrega o 80% dos traballos de investigación e exposición, non superará a avaliación.

2.- Se non se realizaran na avaliación traballos de investigación e exposicións, a porcentaxe do 20% pasará a acumularse en "probas teórico-

prácticas de coñecementos individuais", que quedarán cun valor de 90%

3.- No caso de que as "probas teórico-prácticas de coñecementos individuais",  teñan unha parte práctica e outra teórica identificada, deberá

obterse como mínimo un 5 sobre 10 en cada unha das partes para poder superar a proba, en caso contrario, será NON SUPERADA.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NO CASO DE CONFINAMENTO DE CLASES TOTAL OU PARCIALMENTE A DISTANCIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No caso dun confinamento no que es clases deban ser presenciais ou semipresenciais, este feito implicaría a perda daquelas vantaxes que ten a

presencialidade, pero non habería un radical no xeito de realización e entrega das tarefas por parte do alumnado, en canto que xa están a

empregar a aula virtual para a entrega das mesmas.

Neste caso como non é posible valorar o traballo diario do alumnado na aula terase en conta a participación activa do mesmo nos diversos foros,
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videoconferencias, chats de clases demostrando unha presencia activa na plataforma de telensinanza. Esta presenza activa na `plataforma e

actividades a distancia que se poidan organizar terán un peso do 10% da nota.

PRACTICAS E TRABALLOS

O alumnado eleaborará as correspondentes prácticas ou traballos na súas casas sendo posteriormente estregados en tempo e forma a través da

plataforma onde serán avaliados polo profesor, non puntuándose aqueles traballos e probas que supoñan plaxio ou que non se poda demostrar a

súa autoría.

No caso de pasar a un confinamento que sexa totalmente a distancia estas prácticas poderían ter un valor de ata o 50% da nota.

PROBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS DE COÑECEMENTOS INDIVIDUAIS

No caso das probas individuais (exames) e sempre que sexa posible, tentarase que sexan presenciais se as circunstancias o permiten. Neste caso

o peso destas probas será como no caso normal de ata un 70% ou 90 % da nota segundo houbese traballos prácticos ou non.

No caso de non haber presencialidade nas probas, tentarase facer a través da plataforma consistindo éstas en probas tipo test, resolución de

supostos prácticos ou tresposta a diversas cuestións teóricas que serán aviadas mediante a plataforma (ou outro medio que se estime convinte)

para ser valoradas polo profesor.

Nestas probas non presenciais se o profesor ten dúbidas da elaboración ou resolución das mesmas por parte do alumnado poderá citalo a unha

proba oral mediante algún medio telemático (preferentemente videoconferencia) para que dé as explicacións oportunas ou aclare cualquera outra

cuestión sobre a que houbese dúbidas. De non facelo o alumnado será avaliado de forma negativa, non tendo a parte correspondente a dita proba

superada.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

1. Recuperación ó longo do curso

Ditas actividades desenvolveranse para cada avalición non superada. Para isto, se desenvolverán exercicios e explicacións personalizadas

depenendo do sempre do número de alumnos, así como avaliacións iniciais máis afinadas que permitan detecta-las posibles causas da non

superación da avaliación e así axusta-los procesos de ensino-aprendizaxe.

Ditas actividades de recuperación incluirán todas as Unidades de Traballo pendentes de recuperar e o alumnado deberá obter unha nota igual ou
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superior ó 5 (cinco). En caso de obter unha nota superior ó 5 a nota para dita avaliación será de 5 (cinco).

Como norma xeral esta recuperación farase o antes posible, pero con carácter xeral  sempre despois da avaliación correspondente, por canto unha

mera repetición de exames sen levar a cabo actividades de recuperación non lograría acadar a finalidade da mesma.

2. Recuperación do módulo.

Entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final de módulos do primeiro curso deixarase un período non superior a tres semanas que, entre

outras actividades, se destinará á realización de actividades de recuperación do módulo para aqueles alumnos que tiveran algunha avalición

suspensa.

Para aqueles alumnos ou alumnas que teñan este módulo profesional pendente dun curso anterior, se realizarán as actividades de recuperación

seguintes:

1.- Avaliación inicial para determinar o grao de necesidades presentadas: elaboración dun informe personalizado de puntos fortes/carencias

presentadas.

2.- Preparación dun calendario personalizado de:

      a) actividades de recuperación e horarios de titoría de recuperación.

      b) actividades, criterios e métodos de avaliación.

      c) data das probas de avaliación.

3.- Seguemento da realización das actividades de recuperación.

4.- Avaliación final.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Aquél alumnado que presente un número de faltas do 10% perde o dereito a avaliación contínua.

Esto non quere dicir que perda o dereito a seguir asistindo ás clases e actividades normaisás que si que ten o dereito.

Por outra banda, non ten dereito a ser avaliado de maneira contínua tendo que presentarse o Plan de Avaliación Extraordinaria, e superar, no caso

deste módulo profesional, dúas probas (unha teórica e outra práctica) que permitan comprobar co alumno ou alumna cumpre cos obxectivos

(capacidades terminais e madurez profesional) previamente expostos deste módulo profesional.

O protocolo de actuación neste caso será, en liñas xerais, o seguinte:

   1. Facer un seguemento de que sesións perde a alumna ou alumno, e os contidos concretos impartidos nesas sesións.

   2. Porpor actividades presenciais ou non presenciais, segundo a natureza dos contidos non recibidos.

   3. Correxir as actividades que procesa e orientar o alumno ou alumna en solucións, etcétera

   4. En caso de existir profesorado con horario dispoñible (período FCT, etcétera) coordinar con dito profesorado a realización de actividades

prácticas que requiran os recursos do centro de ensino para o seu correcto desenvolvemento.

Tendo en conta os artigos pola que se regula a avaliación e acreditación académica do alumnado que cursa a formación profesional inicial na

Comunidade Autónoma de Galicia, os instrumentos de avaliación no caso de alumno ou alumna con perda de dereito a avaliación continua (debido

a un 10 por cento de faltas  sen xustificar, sobre o total de horas deste módulo profesional) que se empregarán son os seguintes:
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     * Proba escrita: constará de cuestións, problemas e outras tarefas a desenvolver de forma escrita, da mesma natureza e, o menos, da mesma

complexidade, cas desenvolvidas ó longo do curso académico polo alumnado avaliado de forma continua.

     * Proba práctica: constará de tarefas e preguntas da mesma natureza cas desenvolvidas ó longo do curso académico polo alumnado de forma

continua.

Para superar o módulo profesional compre acadar unha puntuación de, a lo menos, 5 puntos en cada proba.

A cualificación final da proba será a media aritmética das puntuacións obtidas en cada proba escrita e práctica.

Poderase realizar as probas en días distintos se houbera imposibilidade de realizalas nun mesmo día. A proba escrita poderá durar ata 4 horas,

cun descanso de 20 minutos se o alumno ou alumna o necesita. A proba práctica poderá, debido a súa natureza, prolongarse durante 6 horas,

tendo, neste caso ata 3 descansos.

Se lle comunicarán o interesado ou interesada as datas e horas das probas coa debida antelación.

O profesor tamén avaliará se a alumna ou alumno reúne os requisitos de madurez, autonomía ou identidade persoal e profesional, dentro das

devanditas probas.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Deberase constatar en que medida as tarefas e actividades propostas foron úitlies para acadar os criterios de avaliación.

Levarase un rexistro de aula dos seguintes aspectos:

  * A medida en que foron conseguidos os criterios de avaliación.

  * interese e motivación que espertaron entre o alumnado.

  * Se se conseguiu respectar o ritmo de aprendizaxe do alumnado.

  * Se os erros, bloqueos e dificultades detectadas foron os esperados

  * Se a intervención do profesor condicionou e dirixiu o traballo do alumnado.

  * Aspectos que se deben mellorar.

  * Propostas de modificación.

Con caracter mensual farase unha reunión de seguimento das programacións para ver en que porcentaxe se conqueriron os obxectivos marcados,

recollendo na mesma as posibles desviacións e as causas das mesmas (folgas, imprevistos, non adecuación das sesións, etc).

Asimesmo, e a través da aplicación de programacións da plataforma, irase facendo un seguimento individualizado desta programación, o cal nos

dará información moi útil e valiosa de cara a reformular algúns apartados da mesma para futuras modificacións para os vindeiros anos, dada a

"natureza viva" que por definición deberían ter as programacións de aula.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ten por finalidade identificar as aptitudes, coñecementos, habilidades, destrezas, intereses e motivacións que posee o alumnado para o logro dos

obxectivos do proceso de aprendizaxe por iniciar.

Os resultados permitirán ó profesor, ó alumno e a outras persoas vinculadas co proceso educativo a tomar decisións que faciliten a orientación de

dito proceso e a determinación de formas alternativas de aprendizaxe individual ou por grupos.

Aplicarase ó inicio do ano escolar e en cualquera outra oportunidade na que o profesor o crea convinte, ben por haber cambios significativos no

deveñir diario da clase ou por calquera outras circunstancias que así o aconsellen derivadas dos acontecementos individuais do alumnado.

Os seus resultados non se tomarán en conta para calificar cuantitativamente ó alumno.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Para favorecer a atención ás necesidades educativas específicas no grupo de alumnos, preténdese que a programación sexa o mais flexible e

aberta posible, de forma que favoreza os cambios que o profesor debe introducir para dar resposta ás diferencias individuais en estilos de

aprendizaxe, motivacións, intereses ou dificultades de aprendizaxe.

1.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

  * Fomento do traballo práctico.

  * Creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo. Si este clima se produce, o profesor dispón de máis tempo

para identificar ós alumnos que precisan axuda e reaccionar da forma mais conveniente en cada caso.

  * Agrupamentos flexibles e ritmos distintos.

  * Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e actividades.

  * Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos.

  * Actividades de reforzo en grupos pequenos.

2.- MEDIDAS DE REFORZO

As medidas de reforzo educativo terán como obxectivo potenciar aqueles coñecementos e procedementos, englobados nos contidos mínimos

esixibles, que non foron superados polos alumnos nas diferentes probas de avaliación e recuperación desenvolvidas ó longo do curso.

Tan pronto como se detecte que unha alumna ou alumno non pode seguir o normal desenvolvemento do ritmo do curso a pesar de que se observa

un esforzo axeitado por parte dél ou dela, se lle propondrán actividades de reforzo especialmente deseñadas para a súa problemática e

diversidade concreta. Ditas actividades se mantendrán ata que se observe que pode seguir correctamente o ritmo medio do avanze normal do

desenvolvemento do curso.

Para elo proporanse:
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  * Exercicios específicos para os alumnos que non acaden os contidos mínimos esixibles,

  * Exercicios de consolidación para os alumnos que, habendo acadado os contidos mínimos esixibles, teñan certas dificultades nalgúns contidos

e/ou procedementos.

Os alumnos con necesidades educativas especiais que requiran determinados apoios e atencións educativas, específicas por padecer

discapacidades físicas, psíquicas, sensoriais, ou por manifestar graves trastornos da personalidade o de conducta, terán unha atención

especializada, con acordo ós principios de non discriminación e normalización educativa.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Ó longo do módulo intentarase que o alumno traballe unha serie de temas que si ben non son obxectivos directos a conquerir, si que é moi

importante telos en conta por canto axudarán á formación individual en sociedade do alumnado.

Estos temas teñen a ventaxa de que están á orden do día na sociedade: nas familias, nos medios de comunicación, cos amigos.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

O alumnado ten que comprender as relacións co medio no que estamos inmersos e coñecer os problemas ambientais e as soluccións individuais e

colectivas que poden axudar ó mellorar o entorno. Tentarase fomentar a participación solidaria persoal cara ós problemas ambientais que están a

degradar o planeta. Para elo tentaremos concienciar ó alumnado no uso de aqueles compoñentes infomáticos que cumpran coas normativas

vixentes de aforro enerxético, reciclaxe de materiais sobrantes (toner, tintas, restos de ordenadores...) así como no bo uso e reciclaxe de toda a

documentación en papel que se xenera.

EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR

O consumo está presente na nosa sociedade e chegouse a uns puntos de acumular productos que non se necesitan as veces por falla de

educación. É necesario dotar ós alumnos de instrumentos de análise cara ó exceso de consumo de productos innecesarios, así como dotalos

dunhas pautas de consumo responsable e con criterios lóxicos de compra.

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE

Tentaremos crear uns hábitos de hixiene física sobre todo respectando as medidas de prevención de riscos laborais que se viron no apartado 9 o

que á larga axudará a que o alumnado mellore a súa calidade de vida.

EDUCACIÓN PARA A PAZ

No ciclo van convivir moitas persoas con intereses que non sempre serán similares polo que é un lugar idóneo para inculcar actitudes básicas de

convivencia: solidariedade, tolerancia, respecto á diversidade e capacidade de diálogo e de participación social.

Na medida das posibilidades do grupo intentarase que os traballos sexan en grupos o que favorecerá estas actitudes, sobre todo a capacidade de

traballo en grupo e escoitar as opinións dos demais.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Non existe ningunha actividade complementaria planificada en relación con este módulo profesional na data de confección da presente

programación.

De ser programada algunha actividade está será recollida a posteriori na correspondente memoria.

2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Non hai actividades extrsaescolares previstas por canto a situación actual na que nos atopamos non permite programar con seguridade ningunha

actuividade

10.Outros apartados

10.1) MATERIAL DIDÁCTICO

No referente ó material didáctico a empregar na aula, e dada a natureza cambiante dos contidos do Módulo (novas versións do Software

empregado, actualizacións, etc) tentaremos evitar un manual de referencia editado (Libro de Texto) sendo o profesor o que elabore o material

actualizado que lle será entregado ó alumnado, ben a través da plataforma Moodle ou ben suministrándollo directamente.

Asemade, empregarase en grande medida os recuros existentes en Internet, previo filtrado e revisión da idoneidad por parte do profesor, sobre

todo naquelas actividades de búsca de información e elaboración do traballos individuais ou por grupos.

10.2) ESPAZOS E EQUIPAMENTOS

Os equipamento para a impartición do presente módulo formativo rexiranse polo que se establece no decreto, tendo en conta que:

   - Os espazos formativos establecidos respectarán a normativa sobre prevención de riscos laborais, a normativa sobre seguridade e saúde no

posto de traballo,e cantas outras normas sexan de aplicación.

   - Os espazos formativos establecidos poden ser ocupados por diferentes grupos de alumnado que curse o mesmo ou outros ciclos formativos, ou

etapas educativas.

   - Non cómpre que os espazos formativos identificados se diferencien mediante pechamentos.

   - A cantidade e as características dos equipamentos que se inclúen en cada espazo deberá estar en función do número de alumnos e alumnas, e

han ser os necesarios e suficientes para garantir a calidade do ensino e a adquisición dos resultados de aprendizaxe.

   - O equipamento disporá da instalación necesaria para o seu correcto funcionamento, cumprirá as normas de seguridade e prevención de riscos,

e cantas outras sexan de aplicación, e respectaranse os espazos ou as superficies de seguridade que esixan as máquinas en funcionamento.

Para a impartición deste módulo formativo as instalación das que disporemos son as aulas de informática situadas no segundo andar do instituto,
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dotadas segúndo as instruccións anteriores e adaptadas ó reflictido no anexo II do decreto polo que se establece o currículo do ciclo.

Compre subliñar que o centro conta cun elevador para aquelos casos nos que se matricule alumnado con algún tipo de disfunción motora, ou

posibles situacións transitorias de incapacidade, así como para poder mobilizar recursos pesados.

As aulas son as numeradas como AULA21 (no que se imparte o presente módulo) para o primeiro curso e AULA20 para o segundo curso,  e

ambas aulas están dotadas con un número suficiente de ordenadores para o alumnado, pizarra dixital (SmartBoard), impresora a cor, canon de

vídeo, así como o material necesario para as prácticas naqueles módulos que así o requiran.

10.3) PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

O profesorado terá en todo momento en conta a prevención de riscos durante o desenvolvemento das clases vixiando que se cumpran en todo

momento as normas de seguridade e hixiene no traballo, principalmente as que se refiren a pantallas de visualización, postos de traballo e

manipulación eléctrica, especialmente, naquelas clases prácticas onde hai que mover e abrir equipos e tratar con conexións eléctricas.

Para elo farase especial fincapé ó referido na Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da Prevención de Riscos Laborais desenvolvida nos

seguintes Reales Decretos:

   - Real Decreto 48897, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas ao traballo con equipos que inclúan pantallas

de visualización.

   - Real Decreto 48697, de 14 de abril, polo que se establecen as condicións mínimas de seguridade e saúde nos postos de traballo.

   - Real Decreto 48797, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á manipulación manual de cargas que entrañe

riscos, en particular dorsolumbares, para os traballadores.

  - Real Decreto 6142001,de 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos traballadores fronte ao risco

eléctrico.

10.4) OUTROS COMENTARIOS

Debido ó formato "pechado" da aplicación web para a elaboración da presente programación hai aspectos importantes difíciles de recoller na

mesma, polo que calquera outra circunstancia que teña un reflexo importante á hora de programar a actividade diaria do grupo, quedará reflictida

neste apartado, que terá que ser modificado cada vez que algun feito importante modifique o recollido na mesma.

Como primeiro comentario importante cabe subliñar a interdisciplinariedade dalgúns dos módulos do ciclo, polo que en coordinación co resto do

profesorado do ciclo, poderase ver alterada a secuencialización das Unidades e contidos de cara a un apoio a outros módulos, por ser algún

contido vital para o entendemento doutro contido de outros módulos.  Neste caso quedará recollido dito cambio na secuencialización no apartado

de seguimento da programación e se podería ter en conta para futuras versións desta programación.

10.5) CONFINAMENTO POR COVID-19

No caso de pasar a un modelo telemático ou semipresencial o modo de traballar co alumnado sufriría un cambio bastante importante.

Básicamente a forma de traballar basearíase en que o alumnado colsultase o contido da unidade na plataforma, sendo este contido documentos,
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enlaces a materiais de internet, vídeos elaborados polo profesor e todo aquel material que se considere que é oportuno para a comprensión do

tema.

Sempre e cando as características informáticas do alumnado sexan as acaídas faríanse videoconferencias co alumnado onde se lles explicaría o

tema e tarefas a realizar. Para elo se establecerían uns horarios que nun principio coincidirían co horario de clase para non interferir con outras

clases on-line do resto de profesorado e que así se poidan organizar tanto alumnos como profesores.

Compre subliñar que a día de hoxe hai algúns alumnos que non contan cun equipamento nas súas casas axeitado para a realización de

determinadas prácticas ou tarefas, polo que chegados a unha situación de semipresencialidade ou totalmente a distancia debería ser a

administración a que se encargase de aportar os equipos e conexións necesarios para que dito alum,nado poda seguir o curso con normalidade.

En calquera dos 3 casos posibles (presencialidade, semipresencialidade ou a distancia), existen varios medios a través dos cales o alumnado pode

comunicarse co profesor: ademáis da comunición persoal evidente no caso da presencialidade ou semipresencialidade, o alumnado pode usar:

- correo electrónico.

- foros da Aula Virtual.

- sistema de mensaxería da Aula Virtual.

- conferencias telemáticas (Webex ou Falemos EDU preferentemente)

- Abalar.

- teléfono nos casos máis urxentes ou no caso de aclaración de dúbidas se non fose posible manter conferencias telemáticas.

-emprego de ferramentas como Discorsd ou Slack para estar todos interconectados.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0223 Aplicacións ofimáticas 92020/2021 288240

MP0223_12 Ofimática 92020/2021 168140

MP0223_22 Multimedia 92020/2021 120100

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo EMILIO DOMARCO CID

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta titulación oficial da nova Formación profesional, capacita coa capacitación de Técnico a un profesional capacitado para instalar, configurar e

manter sistemas microinformáticos, illados ou en rede, así como redes locais en pequenos contornos, asegurando a súa funcionalidade e

aplicando os protocolos establecidos de calidade, seguridade e respecto polo medio.

Estas persoas exercerán a súa actividade en empresas do sector de servizos dedicadas á comercialización, á montaxe e á reparación de

equipamentos, redes e servizos microinformáticos en xeral, como parte do soporte informático da organización, ou en entidades de calquera

tamaño e calquera sector produtivo que utilicen sistemas microinformáticos e redes de datos para a súa xestión.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de instalación e explotación de aplicacións informáticas.

A instalación e explotación de aplicacións abrangue aspectos como:

    - Procura de software de aplicación acaído para o contorno de explotación.

    - Instalación e configuración de aplicacións ofimáticas.

    - Elaboración de documentos e patróns.

    - Resolución de problemas na explotación das aplicacións.

   - Asistencia ao usuario.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

    - Instalación, configuración e mantemento de aplicacións informáticas.

    - Asistencia no uso de aplicacións informáticas.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

    - Análise dos cambios e das novidades que se producen no mercado de aplicacións informáticas.

    - Instalación e actualización de aplicacións.

    - Elaboración de documentos (manuais, informes, partes de incidencias, etc.).Asistencia e resolución de problemas na explotación de

aplicacións.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Esta unidade didáctica ten como obxectivo prioritario que os alumnos recoñezan o concepto de aplicación
informática identificando as características das mesmas asi como as súas funcionalidades e requisitos formais
de instalación e posta en funcionamento. Asímesmo tomarán contacto cos tipos de licenzas de software que
existen hoxe en día no mercado diferenciando o software propietario do software libre.

INSTALACIÓN E
MANTEMENTO DE
APLICACIÓNS

10 4

2 O obxectivo básico desta unidade didáctica é que o alumno sexa capaz de elaborar ocumentos de texto
formateados así como persoais que faciliten a posterior tratamento e introdución de datos.

APLICACIÓNS DE
PROCESO DE
TEXTO

50 22

3 Nesta unidade definiranse as características, utilidades e estrutura dunha folla de cálculo. Os alumnos
aprenderán a manexar a folla de cálculo, resolvendo exercicios de dificultade crecente, configurar
adecuadamente a folla de cálculo e establecer políticas de seguridade e recuperación de datos.

APLICACIÓNS DE
FOLLA DE CÁLCULO

50 22

4 Nesta unidade se aprende a utilizar unha base de datos. Aprenderán a definir táboas vistas, formularios,
informes e macros en Access.  Tamén se estudarán os mecanismos de seguridade que proporcionan , tales
como claves e a definición de usuarios e grupos.  Esta definición permitirá que os usuarios teñan diferentes
permisos sobre as táboas da Base de Datos.

BASES DE DATOS
OFIMÁTICAS

48 22

5 Nesta unidade veremos como extraer todas as potencialidades da transmisión da información por email
mediante o emprego de clientes de correo, aplicacións que nos permitirán xestionar o envío e recepción de
correos electrónicos dende o noso ordenador. Tamén veremos como xestionar eventos, cuentas, citas e
tarefas a través dunha aplicación de axenda electrónica, descubrindo a súa utilidade para a organización do
traballo de oficina

XESTIÓN DE
CORREO E AXENDA
ELECTRÓNICA

10 5

6 Nesta unidade definiranse as características dunha aplicación de presentación, o vantaxosas que resultan para
realizar presentacións profesionais, reutilizables en pouco tempo.   O alumnado realizará unha serie de
presentacións dun tema que o mesmo elixa utilizando Open Office practicando con iso as diferentes funcións
da aplicación e aprendendo a configurala.

PRESENTACIÓNS
GRÁFICAS

40 10

7 Nesta unidade os alumnos aprenderán a manexar imaxes dixitais mediante métodos de procesamento dixital
cun dous dos programas máis extendidos hoxe en día. Para iso veranse varias aplicacións existentes hoxe en
día no mercado facendo fincapé naquelas que polo seu carácter de software libre poden ser máis interesantes
desde o punto de vista produtivo.

XESTIÓN DA IMAXE
DIXITAL

30 5

8 Nesta unidade os alumnos aprenderán a manexar vídeo dixital mediante métodos de procesamento dixital
mediante os programas máis extendidos hoxe en día do mercado.

XESTIÓN DE VÍDEO
DIXITAL

30 5

9 Nesta unidade didáctica traballarase coas aplicacións que o mercado pon á nosa disposición para intentar
solucionar todo tipo de problemas que poidan aparecer no desempeño diario do traballo do técnico.

APLICACIÓNS DE
DIAGNÓSTICO E
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

20 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE APLICACIÓNS 10

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala e actualiza aplicacións ofimáticas, atendendo ás especificacións dadas en distintos contornos de explotación. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse e establecéronse as fases do proceso de instalación.

CA1.2 Identificáronse os requisitos mínimos e óptimos para o funcionamento da aplicación.

CA1.3 Obtívose a información sobre os compoñentes de hardware e de software instalados no equipamento mediante as utilidades do sistema operativo.

CA1.4 Respectáronse as especificacións técnicas do proceso de instalación.

CA1.5 Configuráronse as aplicacións segundo os criterios establecidos.

CA1.6 Solucionáronse problemas na instalación ou na integración co sistema informático.

CA1.7 Elimináronse ou engadíronse compoñentes da instalación no equipamento.

CA1.8 Actualizáronse as aplicacións.

CA1.9 Respectáronse as licenzas de software.

CA1.10 Propuxéronse solucións de software para diversos contornos de aplicación.

CA1.11 Documentáronse as incidencias.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Tipos de aplicacións ofimáticas.

   Aplicacións ofimáticas.

     Procesadores de texto.

     Follas de cálculo.

     Xestores de presentacións.

     Xestores de bases de datos.

     Tratamento da Imaxe e Vídeo.

     Xestores de correo e axendas electrónicas.
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Contidos

   Suites ofimáticas.

     Concepto de Suite Ofimática.

     Microsoft Office.

     OpenOffcie.org.

     LibreOffice.org.

     Lotus SmartSuite.

     Corel Wordperfect Office.

   Aplicacións corporativas de uso empresarial.

     Estándard ou a medida.

     Facturación e xestión de almacén

     Contabilidade.

     Xestión de persoal.

     Outras: ERP.

 Tipos de licenzas software.

   Licenza comercial e copyright.

   Dominio público.

   Open-source, software libre, freeware, shareware.

 Necesidades dos contornos de explotación.

   Necesidades da empresa.

   Requisitos da aplicación.

   Configuración do sistema informático.

   IMpacto do novo sistema.

 Requisitos das aplicacións.

 Compoñentes e complementos das aplicacións.

 Procedementos de instalación e configuración.

   Pasos previos.

   Instalación.

   Paso a explotación.

   Carga de datos.

   Probas.

 Diagnóstico e resolución de problemas.

   Detección e actuación ante u problema.

   Solución a problemas típicos do sistema.
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Contidos

   Solución a problemas típicos das aplicacións.

   Desinstalación de aplicacións.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 APLICACIÓNS DE PROCESO DE TEXTO 50

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora documentos e patróns aplicando as opcións avanzadas de procesadores de textos. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Personalizáronse as opcións do procesador de textos e da barra de ferramentas.

CA2.2 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos e imaxes.

CA2.3 Importáronse e exportáronse documentos creados con outras aplicacións e noutros formatos.

CA2.4 Deseñáronse patróns.

CA2.5 Creáronse e utilizáronse macros na realización de documentos.

CA2.6 Utilizouse a combinación de correspondencia para o envío masivo de correo.

CA2.7 Elaboráronse manuais específicos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Traballo básico con documentos

 0Combinación de correspondencia.

 0  Creación da base de datos.

 0  Inserción dos campos de combinación.

 0  Asistente de combinación.

   Un paseo polo teclado.

  Elaboración de documentos de distintos tipos (manuais, partes de incidencias, etc.).

    Corrección gramática e ortográfica.

    Autocorrección do documento.

    Elaboración do ínice de contidos.

    Elaboración dun índice terminolóxico.

    Documentos maestro.

    Elaboración de formularios.
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Contidos

      Inserción dos campos de control de formulario.

      Enlace coa base de datos.

   Carácter, liña e parágrafo.

   Inserir texto no documento.

   Desprazarse polo documento.

   Seleccionar partes do documento.

     Selección con teclado e co rato.

     Modos de selección: estandard ou área.

     Copiar.

     Pegar.

     Pegado especial.

   Traballo con arquivos: abrir, gardar, gardar como...

 Configuración do espazo de traballo.

   Opcións de visualización.

   Menús.

   Barras de ferramentas.

   Personalización dos menús e barras de ferramentas.

   Confiuración da aplicación.

 Estilos e formatos.

   Formato de carácter.

     Fontes: tipo, estilo tamaño e cor.

     Efectos da fonte: efectos, sobre/sub liñado, tachado, sombra.

     Posición: superíndice, normal, subíndice, rotación.

     Hiperligazóns: a URL, no documento.

   Formato de parágrafo.

     Bordo do parágrafo: disposiión, estilo, ancho, sombra.

     Fondo: sin recheo, cor e imaxe.

     Sangrías: dereita, esquerda, francesa.

     Espaciado: Encima e debaixo de parágrafo.

     Interliñado: simple, dobre, fixo.

     Aliñación: dereita, esquerda, centrada e xustificada.

     Fluso de texto: Parágrafos xuntos, protección viuvas e orfas.

     Separación silábica.
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     Letra capital.

   Formato de páxina.

     Tamaño da páxina.

     Orientación: vertical e orizintal.

     Configuración do diseño: dereita, esquerda, reflexada.

     Marxes da páxina.

     Fondo da páxina: sen recheo, cor e imaxe.

     Bordo e fondo de páxina.

   Seccións.

 Composición avanzada de documentos.

   Listas e esquemas.

   0Columnas periodísticas.

   Inserir símbolos especiais.

   Táboas.

     Creación.

     Inserción de filas e columnas.

     Formato das celas.

     Cálculos cos datos: funcións básicos.

   Encabezados e pes de páxina

   Nótas a pe de páxina.

   Tabulacións.

   Imaxes.

   Fórmulas matemáticas.

   Os estilos.

 Combinación de documentos.

   Control de cambios.

   Comparación de documentos.

   Xestión de versións.

   Protección do documento.

   Exportación do documento.

 Creación e uso de patróns.

   Emprego de patróns.

   Creación dun patrón.
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   Modificación de patróns.

 Importación e exportación de documentos.

   Entre o mesmo paquete ofimático.

   De diferentes paquetes ofimáticos.

   Exportación en formato PDF.

 Deseño e creación de macros.

   Elaboración dunha macro.

   Emprego da macro.

 Utilización de software e hardware para introducir textos e imaxes.

   Escaneado de imaxes.

   Escaneado de texto.

   Inserción de imaxes e/ou texto a partires dun arquivo.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 APLICACIÓNS DE FOLLA DE CÁLCULO 50

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora documentos e patróns aplicando opcións avanzadas de follas de cálculo. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Personalizáronse as opcións da folla de cálculo e da barra de ferramentas.

CA3.2 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos, números, códigos e imaxes.

CA3.3 Utilizáronse os tipos de datos e referencias para celas, rangos, follas e libros.

CA3.4 Aplicáronse fórmulas e funcións.

CA3.5 Xeráronse e modificáronse gráficos de diversos tipos.

CA3.6 Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns.

CA3.7 Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e noutros formatos.

CA3.8 Utilizouse a folla de cálculo como base de datos: creación de listas, filtraxe, protección e ordenación de datos.

CA3.9 Creáronse informes de táboas e gráficos dinámicas.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Introducción e manipulación de datos.

   Desprazarse polo documento.

   Selección de partes do documento.

   Introducción de datos.

   Modificación e eliminación de datos.

   Introducción de notas e/ou comentarios.

   Traballo con rangos de celas.

   Edición básica dos datos.

   Inserción e eliminación de filas e columnas.

   Modificación do tamaño de filas e columnas.

 Estilos.
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   Autoestilos.

   O formato de caracter nos datos.

   Aliñación dos datos.

   Bordos de celas.

   Formato dos datos da folla de cálculo: númerico, texto, data,....

 Uso de fórmulas e funcións.

   Introducción de fórmulas.

   0Erros nas fórmulas.

    Seguimento de fórmulas: mostrar relacións.

   Operadores

   Parénteses e orden de prioridade das operacións.

   Fórmulas intelixentes.

   Referencias: Absolutas, relativas e mixtas.

   Funcións.

   Comparacións lóxicas: a función SE()

   Autocumpletar fórmulas.

   Pegado especial.

 Creación de táboas e gráficos dinámicos.

   Ordear os datos.

   Filtrar os datos.

   Esquemas e subtotais.

   Introducción ás taboas dinámicas: piloto de datos.

 Uso de patróns e asistentes.

   Emprego de patrons.

   Creación e modificación de patróns.

   Asistente de formatado.

 Importación e exportación de follas de cálculo.

   Importación e exportación en formato CVS.

   Importación e exportación no propio/distinto paquete ofimático.

   Exportación en formato PDF.

 Elaboración de documentos de distintos tipos (orzamentos, facturas, inventarios, etc.).

   Gráficos e imaxes no documento.

     Inserción de imaxes.
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     Inserción de gráficos.

     Tipos de gráfios e os seus elementos.

     Modificación do gráfico

   Mellora da productividade.

     Uso compartido de documentos.

     Relacións entre follas e libros.

   Impresión da folla de cálculo

     Imprimir follas de cálculo.

     Modificación da área de impresión.

 Deseño e creación de macros.

   Empreo de macros predefinidas.

   Creación e modificación de macros.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 BASES DE DATOS OFIMÁTICAS 48

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora documentos con bases de datos ofimáticas aplicando operacións de manipulación de datos. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os elementos das bases de datos relacionais.

CA4.2 Creáronse bases de datos ofimáticas: táboas e relacións entre estas.

CA4.3 Utilizáronse as táboas da base de datos (para inserir, modificar e eliminar rexistros).

CA4.4 Utilizáronse asistentes na creación de consultas, formularios e informes.

CA4.5 Realizouse procura e filtraxe sobre a información almacenada.

CA4.6 Creáronse e utilizáronse macros.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Elementos das bases de datos relacionais.

   Introducción ás bases de datos.

   Bases de datos relacionais.

   Tipos de arquivos e almacenamento dos rexistros.

   Elementos da base de datos: tablas, rexistros e campos.

 O espazo de traballo.

   Os menús e barras de ferramentas.

   Parámetros iniciais de configuración da aplicación.

 Creación de bases de datos.

   Tablas: creación e tipos de datos.

     Creación dunha táboa.

     Editar unha táboa existente.

     Campos e tipos de datos.

     propiedades dos datos.

     Os obxectos da base de datos.
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Contidos

     Índices.

     Relacións entre as táboas.

   Consultas: tipos e deseño.

     Consultas de selección sinxelas.

     O emprego de operadores nas consultas.

     Consultas de selección avanzadas.

     Outras consultas: creación de tabla, eliminación de rexistros, anexado de datos.

     Creación de táboas dinámicas.

   Formularios: introdución e modificación da información.

     Deseño de formularios.

     Creación de formularios.

     Formularios con subformularios.

   Informes.

     Creación de informes sinxelos.

     Edición de informes.

     Informes avanzados: totais, medias, subtotais.

 Manexo de asistentes.

   Asistente de creación de táboas.

   Asistente de creación. consultas.

   Asistente de creación de informes.

   Asistente de creación de formularios.

 Procura e filtraxe da información.

   Ordear a base de datos.

   Búsca de información.

   Filtrado dos datos.

 Deseño e creación de macros.

   Programación e emprego de Macros.

   Programación e emprego de Módulos
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 XESTIÓN DE CORREO E AXENDA ELECTRÓNICA 10

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza operacións de xestión do correo e a axenda electrónica, atendendo ás necesidades de uso para a súa configuración. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Describíronse os elementos que compoñen un correo electrónico.

CA5.2 Analizáronse as necesidades básicas de xestión de correo e axenda electrónica.

CA5.3 Configuráronse contas de correo electrónico de diversos tipos.

CA5.4 Conectáronse e sincronizáronse axendas do equipamento informático con dispositivos móbiles.

CA5.5 Operouse co caderno de enderezos.

CA5.6 Traballouse con opcións de xestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, cartafoles, etc.).

CA5.7 Utilizáronse opcións de axenda electrónica.

4.5.e) Contidos

Contidos

 ¿ Cómo funciona o correo electrónico?

   Historia do correo electrónico.

   A transmisión dun correo electrónico.

   Os apartados do correo electrónico.

     Asunto.

     Corpo da mensaxe.

     Destinatario: Para Cc ou Bcc

     Adxuntar arquivos.

 Tipos de contas de correo electrónico.

   POP3

   IMAP

 Contorno de traballo: configuración e personalización.

   O correo por Web: Gmail.
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Contidos

     Configuración da conta.

     As carpetas de correos: recibidos, enviados, papeleira.

     Ordear os correos.

     Etiquetas e cores.

     Busca dun correo.

     Enviar un correo.

     Adxuntar un arquivo.

   Cliente de correo: Mozilla Thubderbird.

     O entorno de traballo.

     Configuración da conta.

     As carpetas: recibidos, enviados, papeleira.

     Enviar un correo.

     Busca de correos. Filtros.

 Patróns e sinaturas corporativas.

   ¿Qué son os patrons de correo?

   Creación e emprego dos patróns e correo.

   Sinaturas: creación e emprego.

 Foros de noticias (news): configuración, uso e sincronización de mensaxes.

   Os servidores de noticias.

   RSS.

 Caderno de enderezos: importar, exportar, engadir contactos, crear listaxes de distribución e colocar a listaxe ao dispor doutras aplicacións ofimáticas.

 Xestión de correos.

   Almacenar correos.

   Eliminar correos.

   Filtrar e ordenar correos.

   Etiquetado dos correos.

 Xestión da axenda: citas, calendario, avisos, tarefas, etc.

   O calendario.

   As tarefas.

   O diario.

   Programar avisos.

 Sincronización con dispositivos móbiles.

   Configuración do xestor de correo: teléfono móbil ou Tableta.
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Contidos

   Programar a sincronización do correo.

   Programar a sincronización da axenda.

   Programar a sincronización do calendario.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 PRESENTACIÓNS GRÁFICAS 40

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora presentacións multimedia aplicando normas básicas de composición e deseño. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse as opcións básicas das aplicacións de presentacións.

CA3.2 Recoñecéronse os tipos de vista asociados a unha presentación.

CA3.3 Aplicouse e recoñeceuse a tipografía e as normas básicas de composición, deseño e uso da cor.

CA3.4 Creáronse presentacións.

CA3.5 Deseñáronse patróns de presentacións.

CA3.6 Utilizáronse periféricos para executar presentacións.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Deseño e edición de diapositivas.

   O espazo de traballo.

   Vistas: normal, esquema, notas clasificador de diapositivas.

   Creación básica dunha diapositiva.

 Formato de diapositivas, textos e obxectos.

   Elementos da diapositiva.

     Inserir diapositivas e elexir un deseño.

     Formato do texto.

     FontWork

     Inserción de ilustracións.

     Edición básica.

   Estilos (temas) de presentación.

   Animacións e transicións.

     Efectos de animación.

     Transición entre diapositivas.
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   Integración de elementos multimedia.

     Vídeos e sonidos.

     Incorporar narracións.

     Inserir música.

     Inserir narracións.

 Normas de composición: tipografía e uso da cor.

 Importación e exportación de presentacións.

   Exportación da presentación.

   Imprimir a presentacións.

 Uso de patróns e asistentes: patróns de diapositivas.

   Asistente para a creación de diapositivas.

   O emprego de patróns.

 Visualización en público da presentación.

   Visualización das presentacións.

   Conexión do canón de vídeo.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 XESTIÓN DA IMAXE DIXITAL 30

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Manipula imaxes dixitais aplicando técnicas básicas de captura e de edición. SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizáronse os formatos de imaxes.

CA1.2 Recoñeceuse a necesidade dos formatos de compresión con perdas.

CA1.3 Realizáronse capturas de pantallas.

CA1.4 Realizouse a adquisición de imaxes con periféricos.

CA1.5 Traballouse con imaxes a varias resolucións, segundo a súa finalidade.

CA1.6 Analizáronse aplicacións de edición de imaxes.

CA1.7 Empregáronse ferramentas de edición de imaxe dixital.

CA1.8 Importáronse e exportáronse imaxes en diversos formatos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Formatos de imaxes.

   Formatos de almacenamento de imaxes vectoriais.

   Formatos de almacenamento de imaxes de mapa de bits.

 Parámetros das imaxes: resolución, número de cores e compresión.

   Resolución das imaxes.

   Cor das Imaxes.

   Comprensión das imaxes.

   Resolución de impresión.

 Aplicacións de retoque fotográfico.

   Gimp (GNU Image Manipulatión Program)

   Adobe Photoshop.

 Axustes de imaxe e de cor.

- 21 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Uso de máscaras e capas.

 Aplicación de filtros e efectos.

 Importación e exportación de imaxes.

 Uso de aplicacións de captura de pantalla.

   Aplicación recortes de windows.

   Outros programas.

 Uso de dispositivos de captura de imaxes.

   Escáner.

   Cámara fotográfica.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 XESTIÓN DE VÍDEO DIXITAL 30

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Manipula secuencias de vídeo aplicando técnicas de captura e de edición básicas. SI

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Recoñecéronse os elementos que compoñen unha secuencia de vídeo.

CA2.2 Identificáronse os tipos de formatos e codecs máis empregados.

CA2.3 Instaláronse codecs no sistema e configuráronse para o seu uso.

CA2.4 Analizáronse as posibilidades de diversas aplicacións específicas.

CA2.5 Importáronse e exportáronse secuencias de vídeo.

CA2.6 Importáronse pistas de audio e sincronizáronse coas secuencias de vídeo.

CA2.7 Aplicáronse transicións e efectos sinxelos.

CA2.8 Realizáronse conversións de formato en secuencias de audio e vídeo.

CA2.9 Traballouse con distintos formatos e diferentes taxas de compresión, en función da finalidade especificada.

CA2.10 Realizáronse capturas de secuencias da pantalla utilizando aplicacións específicas.

CA2.11 Capturáronse secuencias de vídeo cos recursos axeitados.

CA2.12 Elaboráronse vídeos titoriais.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Formatos de vídeo. Contedores. Codecs.

   Formatos de vídeo: Contedores Multimedia. (MPEG, AVI, MOV, WMV, OGG,......)

   Compresión de vídeo: Códecs. (DivX, MPEG, H.264 MPEG 4, DV,....)

 Aplicacións de edición de vídeo.

   Windows Movie Maker

   Pinnacle Studio

   Adobe Premier Pro
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 Aplicación de transicións e de efectos.

 Sincronización do audio.

 Creación de títulos e menús.

 Edición na liña de tempo.

 Captura de secuencias de pantalla.

 Importación e exportación de vídeos.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 APLICACIÓNS DE DIAGNÓSTICO E RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 20

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Ofrece apoio no uso de aplicacións e resolve as incidencias que se presenten. SI

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Elaboráronse guías visuais cos conceptos básicos de uso dunha aplicación.

CA4.2 Identificáronse problemas relacionados co uso de aplicacións ofimáticas.

CA4.3 Utilizáronse manuais de usuario para instruír no uso de aplicacións.

CA4.4 Aplicáronse técnicas de asesoramento no uso de aplicacións.

CA4.5 Realizáronse informes de incidencias.

CA4.6 Aplicáronse os procedementos necesarios para salvagardar a información e a súa recuperación.

CA4.7 Utilizáronse os recursos dispoñibles para arranxar incidencias (documentación técnica, axudas en liña, soporte técnico, etc.).

CA4.8 Arranxáronse as incidencias no tempo adecuado e co nivel de calidade esperado.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Elaboración de guías e manuais de uso de aplicacións.

   Documentación técnica.

   Guías de usuario.

 Formación ao usuario.

   Tipos de usuarios.

   Compoñentes, responsables e obxectivos da formación.

   Cursos de formación.

 Asistencia ó usuario e soporte técnico.

   Axuda

     Axudas on-line.

     Manuais de consulta.

   Soporte técnico.
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     Asistencia presencial.

     Asistencia telefónica.

     Asistencia a través de internet.

     Asistencia mediante acceso remoto.

     Departamento de explotación.

 Resolución de incidencias.

   Prevención e seguridade.

     Seguridade dos datos.

     Seguridade extermna e interna.

   Detección e solución de problemas.

     Detección  actuación ante un problema.

     Solución a problemas típicos do sistema.

     Solución a problemas típicos das aplicacións.

     Desinstalación de aplicacións.

     Problemas en entornos cliente / servidor.

- 26 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

MÍNIMOS EXIXIBLES

--------------------------------

Os mínimos exixibles para obter unha avalición positiva, e polo tanto ter superado o presente módulo formativo, son os determinados no Decreto

27/2010, do 25 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de "Técnico en Sistemas

Microinformáticos e Redes".

En cada unha das Unidades Didácticas da presente programación quedan reflictidos cada un destes mínimos, xunto co peso que ten cada CA na

mesma.

No caso dun posible confinamento no que haxa que pasar a un ensino a distancia ou semi presencial estes mínimos poderían variar dependendo

da época do curso en que aconteza, aínda que se intentaría cumprir cos mínimos exixibles no decreto.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

------------------------------------------------

Se ben, no apartado 4.c (Axustar avalición) da presente programación se recollen a título inividual os intrumentos de avalición para cada CA (LC,

TO ou PE) e a suma dos pesos das mesmas deberían reflictir de xeito real o peso de cada unha da partes, de xeito global os criterios de

cualificación á hora de avaliar ó alumnado  de cara a reflictir en que grao conqueriu os Resultados de Aprendizaxeserán sos seguintes

     1. Traballo diario do alumno na aula

     2. Traballos prácticos propostos na aula

     3. Traballos en grupo con presentación obligatoria

     4. Traballos prácticos obligatorios no laboratorio

     5. Probas teórico-prácticas individuais (exames)

A cualificación será numérica cun enteiro de 0 a 10 tendo un peso cada un dos aspectos anteriores na nota final de:

     A) Apartados do 1 ó 4 poderían ter un peso de ata o 30%  da nota.

     B) Apartado  (Probas individuais) ata un 70% da nota.

O alumno será avaliado en cada avaliación nos procedementos que se indicaron no apartado anterior, sendo os criterios para obter a calificación

de cada avaliación son os seguintes:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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1) As probas teórico-prácticas de coñecementos individuais:

Valoraranse ata un 70% da nota, no caso de que na avaliación existiran traballos  ou exposicións.

No caso de que non haxa traballos , a puntuación deste apartado pasa a probas teórico-prácticas de coñecementos individuais que pasarán a

valorarse ata nun 90% valorándose o traballo diario do alumno na aula nun 10%.

No caso de que a proba teña unha parte práctica e outra teórica, deberá obterse como mínimo un 5 sobre 10 en cada unha das partes para poder

superar a proba, en caso contrario, quedará suspensa.

2) As prácticas, traballos de investigación e exposicións (se as houbese)

Valoraranse ata un 20% feitos individualmente ou en grupo, e serán puntuados entre 0 e 10.

Os traballos e as prácticas individuais e en grupo soamente serán avaliadas si se entregan dentro da data e da forma solicitadas polo profesor

É imprescindible ter o 80% dos traballos entregados e valorados positivamentede, en caso contrario a valiación será NON SUPERADA.

No caso de que non existan traballos de investigación e exposicións, este 20% pasará a acumularse en "probas teórico-prácticas de coñecementos

individuais", que quedarán cun valor de ata o 90%

Para superar a avaliación é preciso obter un 5 como mínimo en cada un dos apartados, calculándose a media segundo as porcentaxes

establecidas para cada apartado.

Casos especiais:

1.- Se un alumno ou alumna non entrega o 80% dos traballos de investigación e exposición, non superará a avaliación.

2.- Se non se realizaran na avaliación traballos de investigación e exposicións, a porcentaxe do 20% pasará a acumularse en "probas teórico-

prácticas de coñecementos individuais", que quedarán cun valor de 90%

3.- No caso de que as "probas teórico-prácticas de coñecementos individuais",  teñan unha parte práctica e outra teórica identificada, deberá

obterse como mínimo un 5 sobre 10 en cada unha das partes para poder superar a proba, en caso contrario, será NON SUPERADA.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NO CASO DE CONFINAMENTO DE CLASES TOTAL OU PARCIALMENTE A DISTANCIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No caso dun confinamento no que es clases deban ser presenciais ou semipresenciais, este feito implicaría a perda daquelas vantaxes que ten a

presencialidade, pero non habería un radical no xeito de realización e entrega das tarefas por parte do alumnado, en canto que xa están a

empregar a aula virtual para a entrega das mesmas.

Neste caso como non é posible valorar o traballo diario do alumnado na aula terase en conta a participación activa do mesmo nos diversos foros,
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videoconferencias, chats de clases demostrando unha presencia activa na plataforma de telensinanza. Esta presenza activa na `plataforma e

actividades a distancia que se poidan organizar terán un peso do 10% da nota.

PRACTICAS E TRABALLOS

O alumnado eleaborará as correspondentes prácticas ou traballos na súas casas sendo posteriormente estregados en tempo e forma a través da

plataforma onde serán avaliados polo profesor, non puntuándose aqueles traballos e probas que supoñan plaxio ou que non se poda demostrar a

súa autoría.

No caso de pasar a un confinamento que sexa totalmente a distancia estas prácticas poderían ter un valor de ata o 50% da nota.

PROBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS DE COÑECEMENTOS INDIVIDUAIS

No caso das probas individuais (exames) e sempre que sexa posible, tentarase que sexan presenciais se as circunstancias o permiten. Neste caso

o peso destas probas será como no caso normal de ata un 70% ou 90 % da nota segundo houbese traballos prácticos ou non.

No caso de non haber presencialidade nas probas, tentarase facer a través da plataforma consistindo éstas en probas tipo test, resolución de

supostos prácticos ou tresposta a diversas cuestións teóricas que serán aviadas mediante a plataforma (ou outro medio que se estime convinte)

para ser valoradas polo profesor.

Nestas probas non presenciais se o profesor ten dúbidas da elaboración ou resolución das mesmas por parte do alumnado poderá citalo a unha

proba oral mediante algún medio telemático (preferentemente videoconferencia) para que dé as explicacións oportunas ou aclare cualquera outra

cuestión sobre a que houbese dúbidas. De non facelo o alumnado será avaliado de forma negativa, non tendo a parte correspondente a dita proba

superada.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

1. Recuperación ó longo do curso

Ditas actividades desenvolveranse para cada avalición non superada. Para isto, se desenvolverán exercicios e explicacións personalizadas

depenendo do sempre do número de alumnos, así como avaliacións iniciais máis afinadas que permitan detecta-las posibles causas da non

superación da avaliación e así axusta-los procesos de ensino-aprendizaxe.

Ditas actividades de recuperación incluirán todas as Unidades de Traballo pendentes de recuperar e o alumnado deberá obter unha nota igual ou
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superior ó 5 (cinco). En caso de obter unha nota superior ó 5 a nota para dita avaliación será de 5 (cinco).

Como norma xeral esta recuperación farase o antes posible, pero con carácter xeral  sempre despois da avaliación correspondente, por canto unha

mera repetición de exames sen levar a cabo actividades de recuperación non lograría acadar a finalidade da mesma.

2. Recuperación do módulo.

Entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final de módulos do primeiro curso deixarase un período non superior a tres semanas que, entre

outras actividades, se destinará á realización de actividades de recuperación do módulo para aqueles alumnos que tiveran algunha avalición

suspensa.

Para aqueles alumnos ou alumnas que teñan este módulo profesional pendente dun curso anterior, se realizarán as actividades de recuperación

seguintes:

1.- Avaliación inicial para determinar o grao de necesidades presentadas: elaboración dun informe personalizado de puntos fortes/carencias

presentadas.

2.- Preparación dun calendario personalizado de:

      a) actividades de recuperación e horarios de titoría de recuperación.

      b) actividades, criterios e métodos de avaliación.

      c) data das probas de avaliación.

3.- Seguemento da realización das actividades de recuperación.

4.- Avaliación final.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Aquél alumnado que presente un número de faltas do 10% perde o dereito a avaliación contínua.

Esto non quere dicir que perda o dereito a seguir asistindo ás clases e actividades normaisás que si que ten o dereito.

Por outra banda, non ten dereito a ser avaliado de maneira contínua tendo que presentarse o Plan de Avaliación Extraordinaria, e superar, no caso

deste módulo profesional, dúas probas (unha teórica e outra práctica) que permitan comprobar co alumno ou alumna cumpre cos obxectivos

(capacidades terminais e madurez profesional) previamente expostos deste módulo profesional.

O protocolo de actuación neste caso será, en liñas xerais, o seguinte:

   1. Facer un seguemento de que sesións perde a alumna ou alumno, e os contidos concretos impartidos nesas sesións.

   2. Porpor actividades presenciais ou non presenciais, segundo a natureza dos contidos non recibidos.

   3. Correxir as actividades que procesa e orientar o alumno ou alumna en solucións, etcétera

   4. En caso de existir profesorado con horario dispoñible (período FCT, etcétera) coordinar con dito profesorado a realización de actividades

prácticas que requiran os recursos do centro de ensino para o seu correcto desenvolvemento.

Tendo en conta os artigos pola que se regula a avaliación e acreditación académica do alumnado que cursa a formación profesional inicial na

Comunidade Autónoma de Galicia, os instrumentos de avaliación no caso de alumno ou alumna con perda de dereito a avaliación continua (debido

a un 10 por cento de faltas  sen xustificar, sobre o total de horas deste módulo profesional) que se empregarán son os seguintes:
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     * Proba escrita: constará de cuestións, problemas e outras tarefas a desenvolver de forma escrita, da mesma natureza e, o menos, da mesma

complexidade, cas desenvolvidas ó longo do curso académico polo alumnado avaliado de forma continua.

     * Proba práctica: constará de tarefas e preguntas da mesma natureza cas desenvolvidas ó longo do curso académico polo alumnado de forma

continua.

Para superar o módulo profesional compre acadar unha puntuación de, a lo menos, 5 puntos en cada proba.

A cualificación final da proba será a media aritmética das puntuacións obtidas en cada proba escrita e práctica.

Poderase realizar as probas en días distintos se houbera imposibilidade de realizalas nun mesmo día. A proba escrita poderá durar ata 4 horas,

cun descanso de 20 minutos se o alumno ou alumna o necesita. A proba práctica poderá, debido a súa natureza, prolongarse durante 6 horas,

tendo, neste caso ata 3 descansos.

Se lle comunicarán o interesado ou interesada as datas e horas das probas coa debida antelación.

O profesor tamén avaliará se a alumna ou alumno reúne os requisitos de madurez, autonomía ou identidade persoal e profesional, dentro das

devanditas probas.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Deberase constatar en que medida as tarefas e actividades propostas foron úitlies para acadar os criterios de avaliación.

Levarase un rexistro de aula dos seguintes aspectos:

  * A medida en que foron conseguidos os criterios de avaliación.

  * interese e motivación que espertaron entre o alumnado.

  * Se se conseguiu respectar o ritmo de aprendizaxe do alumnado.

  * Se os erros, bloqueos e dificultades detectadas foron os esperados

  * Se a intervención do profesor condicionou e dirixiu o traballo do alumnado.

  * Aspectos que se deben mellorar.

  * Propostas de modificación.

Con caracter mensual farase unha reunión de seguimento das programacións para ver en que porcentaxe se conqueriron os obxectivos marcados,

recollendo na mesma as posibles desviacións e as causas das mesmas (folgas, imprevistos, non adecuación das sesións, etc).

Asimesmo, e a través da aplicación de programacións da plataforma, irase facendo un seguimento individualizado desta programación, o cal nos

dará información moi útil e valiosa de cara a reformular algúns apartados da mesma para futuras modificacións para os vindeiros anos, dada a

"natureza viva" que por definición deberían ter as programacións de aula.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ten por finalidade identificar as aptitudes, coñecementos, habilidades, destrezas, intereses e motivacións que posee o alumnado para o logro dos

obxectivos do proceso de aprendizaxe por iniciar.

Os resultados permitirán ó profesor, ó alumno e a outras persoas vinculadas co proceso educativo a tomar decisións que faciliten a orientación de

dito proceso e a determinación de formas alternativas de aprendizaxe individual ou por grupos.

Aplicarase ó inicio do ano escolar e en cualquera outra oportunidade na que o profesor o crea convinte, ben por haber cambios significativos no

deveñir diario da clase ou por calquera outras circunstancias que así o aconsellen derivadas dos acontecementos individuais do alumnado.

Os seus resultados non se tomarán en conta para calificar cuantitativamente ó alumno.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Para favorecer a atención ás necesidades educativas específicas no grupo de alumnos, preténdese que a programación sexa o mais flexible e

aberta posible, de forma que favoreza os cambios que o profesor debe introducir para dar resposta ás diferencias individuais en estilos de

aprendizaxe, motivacións, intereses ou dificultades de aprendizaxe.

1.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

  * Fomento do traballo práctico.

  * Creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo. Si este clima se produce, o profesor dispón de máis tempo

para identificar ós alumnos que precisan axuda e reaccionar da forma mais conveniente en cada caso.

  * Agrupamentos flexibles e ritmos distintos.

  * Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e actividades.

  * Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos.

  * Actividades de reforzo en grupos pequenos.

2.- MEDIDAS DE REFORZO

As medidas de reforzo educativo terán como obxectivo potenciar aqueles coñecementos e procedementos, englobados nos contidos mínimos

esixibles, que non foron superados polos alumnos nas diferentes probas de avaliación e recuperación desenvolvidas ó longo do curso.

Tan pronto como se detecte que unha alumna ou alumno non pode seguir o normal desenvolvemento do ritmo do curso a pesar de que se observa

un esforzo axeitado por parte dél ou dela, se lle propondrán actividades de reforzo especialmente deseñadas para a súa problemática e

diversidade concreta. Ditas actividades se mantendrán ata que se observe que pode seguir correctamente o ritmo medio do avanze normal do

desenvolvemento do curso.

Para elo proporanse:
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  * Exercicios específicos para os alumnos que non acaden os contidos mínimos esixibles,

  * Exercicios de consolidación para os alumnos que, habendo acadado os contidos mínimos esixibles, teñan certas dificultades nalgúns contidos

e/ou procedementos.

Os alumnos con necesidades educativas especiais que requiran determinados apoios e atencións educativas, específicas por padecer

discapacidades físicas, psíquicas, sensoriais, ou por manifestar graves trastornos da personalidade o de conducta, terán unha atención

especializada, con acordo ós principios de non discriminación e normalización educativa.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Ó longo do módulo intentarase que o alumno traballe unha serie de temas que si ben non son obxectivos directos a conquerir, si que é moi

importante telos en conta por canto axudarán á formación individual en sociedade do alumnado.

Estos temas teñen a ventaxa de que están á orden do día na sociedade: nas familias, nos medios de comunicación, cos amigos.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

O alumnado ten que comprender as relacións co medio no que estamos inmersos e coñecer os problemas ambientais e as soluccións individuais e

colectivas que poden axudar ó mellorar o entorno. Tentarase fomentar a participación solidaria persoal cara ós problemas ambientais que están a

degradar o planeta. Para elo tentaremos concienciar ó alumnado no uso de aqueles compoñentes infomáticos que cumpran coas normativas

vixentes de aforro enerxético, reciclaxe de materiais sobrantes (toner, tintas, restos de ordenadores...) así como no bo uso e reciclaxe de toda a

documentación en papel que se xenera.

EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR

O consumo está presente na nosa sociedade e chegouse a uns puntos de acumular productos que non se necesitan as veces por falla de

educación. É necesario dotar ós alumnos de instrumentos de análise cara ó exceso de consumo de productos innecesarios, así como dotalos

dunhas pautas de consumo responsable e con criterios lóxicos de compra.

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE

Tentaremos crear uns hábitos de hixiene física sobre todo respectando as medidas de prevención de riscos laborais que se viron no apartado 9 o

que á larga axudará a que o alumnado mellore a súa calidade de vida.

EDUCACIÓN PARA A PAZ

No ciclo van convivir moitas persoas con intereses que non sempre serán similares polo que é un lugar idóneo para inculcar actitudes básicas de

convivencia: solidariedade, tolerancia, respecto á diversidade e capacidade de diálogo e de participación social.

Na medida das posibilidades do grupo intentarase que os traballos sexan en grupos o que favorecerá estas actitudes, sobre todo a capacidade de

traballo en grupo e escoitar as opinións dos demais.

- 33 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Non existe ningunha actividade complementaria planificada en relación con este módulo profesional na data de confección da presente

programación.

De ser programada algunha actividade está será recollida a posteriori na correspondente memoria.

2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Non hai actividades extrsaescolares previstas por canto a situación actual na que nos atopamos non permite programar con seguridade ningunha

actuividade

10.Outros apartados

10.1) MATERIAL DIDÁCTICO

No referente ó material didáctico a empregar na aula, e dada a natureza cambiante dos contidos do Módulo (novas versións do Software

empregado, actualizacións, etc) tentaremos evitar un manual de referencia editado (Libro de Texto) sendo o profesor o que elabore o material

actualizado que lle será entregado ó alumnado, ben a través da plataforma Moodle ou ben suministrándollo directamente.

Asemade, empregarase en grande medida os recuros existentes en Internet, previo filtrado e revisión da idoneidad por parte do profesor, sobre

todo naquelas actividades de búsca de información e elaboración do traballos individuais ou por grupos.

10.2) ESPAZOS E EQUIPAMENTOS

Os equipamento para a impartición do presente módulo formativo rexiranse polo que se establece no decreto, tendo en conta que:

   - Os espazos formativos establecidos respectarán a normativa sobre prevención de riscos laborais, a normativa sobre seguridade e saúde no

posto de traballo,e cantas outras normas sexan de aplicación.

   - Os espazos formativos establecidos poden ser ocupados por diferentes grupos de alumnado que curse o mesmo ou outros ciclos formativos, ou

etapas educativas.

   - Non cómpre que os espazos formativos identificados se diferencien mediante pechamentos.

   - A cantidade e as características dos equipamentos que se inclúen en cada espazo deberá estar en función do número de alumnos e alumnas, e

han ser os necesarios e suficientes para garantir a calidade do ensino e a adquisición dos resultados de aprendizaxe.

   - O equipamento disporá da instalación necesaria para o seu correcto funcionamento, cumprirá as normas de seguridade e prevención de riscos,

e cantas outras sexan de aplicación, e respectaranse os espazos ou as superficies de seguridade que esixan as máquinas en funcionamento.

Para a impartición deste módulo formativo as instalación das que disporemos son as aulas de informática situadas no segundo andar do instituto,
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dotadas segúndo as instruccións anteriores e adaptadas ó reflictido no anexo II do decreto polo que se establece o currículo do ciclo.

Compre subliñar que o centro conta cun elevador para aquelos casos nos que se matricule alumnado con algún tipo de disfunción motora, ou

posibles situacións transitorias de incapacidade, así como para poder mobilizar recursos pesados.

As aulas son as numeradas como AULA21 (no que se imparte o presente módulo) para o primeiro curso e AULA20 para o segundo curso,  e

ambas aulas están dotadas con un número suficiente de ordenadores para o alumnado, pizarra dixital (SmartBoard), impresora a cor, canon de

vídeo, así como o material necesario para as prácticas naqueles módulos que así o requiran.

10.3) PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

O profesorado terá en todo momento en conta a prevención de riscos durante o desenvolvemento das clases vixiando que se cumpran en todo

momento as normas de seguridade e hixiene no traballo, principalmente as que se refiren a pantallas de visualización, postos de traballo e

manipulación eléctrica, especialmente, naquelas clases prácticas onde hai que mover e abrir equipos e tratar con conexións eléctricas.

Para elo farase especial fincapé ó referido na Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da Prevención de Riscos Laborais desenvolvida nos

seguintes Reales Decretos:

   - Real Decreto 48897, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas ao traballo con equipos que inclúan pantallas

de visualización.

   - Real Decreto 48697, de 14 de abril, polo que se establecen as condicións mínimas de seguridade e saúde nos postos de traballo.

   - Real Decreto 48797, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á manipulación manual de cargas que entrañe

riscos, en particular dorsolumbares, para os traballadores.

  - Real Decreto 6142001,de 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos traballadores fronte ao risco

eléctrico.

10.4) OUTROS COMENTARIOS

Debido ó formato "pechado" da aplicación web para a elaboración da presente programación hai aspectos importantes difíciles de recoller na

mesma, polo que calquera outra circunstancia que teña un reflexo importante á hora de programar a actividade diaria do grupo, quedará reflictida

neste apartado, que terá que ser modificado cada vez que algun feito importante modifique o recollido na mesma.

Como primeiro comentario importante cabe subliñar a interdisciplinariedade dalgúns dos módulos do ciclo, polo que en coordinación co resto do

profesorado do ciclo, poderase ver alterada a secuencialización das Unidades e contidos de cara a un apoio a outros módulos, por ser algún

contido vital para o entendemento doutro contido de outros módulos.  Neste caso quedará recollido dito cambio na secuencialización no apartado

de seguimento da programación e se podería ter en conta para futuras versións desta programación.

10.5) CONFINAMENTO POR COVID-19

No caso de pasar a un modelo telemático ou semipresencial o modo de traballar co alumnado sufriría un cambio bastante importante.

Básicamente a forma de traballar basearíase en que o alumnado colsultase o contido da unidade na plataforma, sendo este contido documentos,
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enlaces a materiais de internet, vídeos elaborados polo profesor e todo aquel material que se considere que é oportuno para a comprensión do

tema.

Sempre e cando as características informáticas do alumnado sexan as acaídas faríanse videoconferencias co alumnado onde se lles explicaría o

tema e tarefas a realizar. Para elo se establecerían uns horarios que nun principio coincidirían co horario de clase para non interferir con outras

clases on-line do resto de profesorado e que así se poidan organizar tanto alumnos como profesores.

Compre subliñar que a día de hoxe hai algúns alumnos que non contan cun equipamento nas súas casas axeitado para a realización de

determinadas prácticas ou tarefas, polo que chegados a unha situación de semipresencialidade ou totalmente a distancia debería ser a

administración a que se encargase de aportar os equipos e conexións necesarios para que dito alum,nado poda seguir o curso con normalidade.

En calquera dos 3 casos posibles (presencialidade, semipresencialidade ou a distancia), existen varios medios a través dos cales o alumnado pode

comunicarse co profesor: ademáis da comunición persoal evidente no caso da presencialidade ou semipresencialidade, o alumnado pode usar:

- correo electrónico.

- foros da Aula Virtual.

- sistema de mensaxería da Aula Virtual.

- conferencias telemáticas (Webex ou Falemos EDU preferentemente)

- Abalar.

- teléfono nos casos máis urxentes ou no caso de aclaración de dúbidas se non fose posible manter conferencias telemáticas.

-emprego de ferramentas como Discorsd ou Slack para estar todos interconectados.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0223 Aplicacións ofimáticas 92020/2021 288240

MP0223_12 Ofimática 92020/2021 168140

MP0223_22 Multimedia 92020/2021 120100

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo EMILIO DOMARCO CID

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta titulación oficial da nova Formación profesional, capacita coa capacitación de Técnico a un profesional capacitado para instalar, configurar e

manter sistemas microinformáticos, illados ou en rede, así como redes locais en pequenos contornos, asegurando a súa funcionalidade e

aplicando os protocolos establecidos de calidade, seguridade e respecto polo medio.

Estas persoas exercerán a súa actividade en empresas do sector de servizos dedicadas á comercialización, á montaxe e á reparación de

equipamentos, redes e servizos microinformáticos en xeral, como parte do soporte informático da organización, ou en entidades de calquera

tamaño e calquera sector produtivo que utilicen sistemas microinformáticos e redes de datos para a súa xestión.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de instalación e explotación de aplicacións informáticas.

A instalación e explotación de aplicacións abrangue aspectos como:

    - Procura de software de aplicación acaído para o contorno de explotación.

    - Instalación e configuración de aplicacións ofimáticas.

    - Elaboración de documentos e patróns.

    - Resolución de problemas na explotación das aplicacións.

   - Asistencia ao usuario.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

    - Instalación, configuración e mantemento de aplicacións informáticas.

    - Asistencia no uso de aplicacións informáticas.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

    - Análise dos cambios e das novidades que se producen no mercado de aplicacións informáticas.

    - Instalación e actualización de aplicacións.

    - Elaboración de documentos (manuais, informes, partes de incidencias, etc.).Asistencia e resolución de problemas na explotación de

aplicacións.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Esta unidade didáctica ten como obxectivo prioritario que os alumnos recoñezan o concepto de aplicación
informática identificando as características das mesmas asi como as súas funcionalidades e requisitos formais
de instalación e posta en funcionamento. Asímesmo tomarán contacto cos tipos de licenzas de software que
existen hoxe en día no mercado diferenciando o software propietario do software libre.

INSTALACIÓN E
MANTEMENTO DE
APLICACIÓNS

10 4

2 O obxectivo básico desta unidade didáctica é que o alumno sexa capaz de elaborar ocumentos de texto
formateados así como persoais que faciliten a posterior tratamento e introdución de datos.

APLICACIÓNS DE
PROCESO DE
TEXTO

50 22

3 Nesta unidade definiranse as características, utilidades e estrutura dunha folla de cálculo. Os alumnos
aprenderán a manexar a folla de cálculo, resolvendo exercicios de dificultade crecente, configurar
adecuadamente a folla de cálculo e establecer políticas de seguridade e recuperación de datos.

APLICACIÓNS DE
FOLLA DE CÁLCULO

50 22

4 Nesta unidade se aprende a utilizar unha base de datos. Aprenderán a definir táboas vistas, formularios,
informes e macros en Access.  Tamén se estudarán os mecanismos de seguridade que proporcionan , tales
como claves e a definición de usuarios e grupos.  Esta definición permitirá que os usuarios teñan diferentes
permisos sobre as táboas da Base de Datos.

BASES DE DATOS
OFIMÁTICAS

48 22

5 Nesta unidade veremos como extraer todas as potencialidades da transmisión da información por email
mediante o emprego de clientes de correo, aplicacións que nos permitirán xestionar o envío e recepción de
correos electrónicos dende o noso ordenador. Tamén veremos como xestionar eventos, cuentas, citas e
tarefas a través dunha aplicación de axenda electrónica, descubrindo a súa utilidade para a organización do
traballo de oficina

XESTIÓN DE
CORREO E AXENDA
ELECTRÓNICA

10 5

6 Nesta unidade definiranse as características dunha aplicación de presentación, o vantaxosas que resultan para
realizar presentacións profesionais, reutilizables en pouco tempo.   O alumnado realizará unha serie de
presentacións dun tema que o mesmo elixa utilizando Open Office practicando con iso as diferentes funcións
da aplicación e aprendendo a configurala.

PRESENTACIÓNS
GRÁFICAS

40 10

7 Nesta unidade os alumnos aprenderán a manexar imaxes dixitais mediante métodos de procesamento dixital
cun dous dos programas máis extendidos hoxe en día. Para iso veranse varias aplicacións existentes hoxe en
día no mercado facendo fincapé naquelas que polo seu carácter de software libre poden ser máis interesantes
desde o punto de vista produtivo.

XESTIÓN DA IMAXE
DIXITAL

30 5

8 Nesta unidade os alumnos aprenderán a manexar vídeo dixital mediante métodos de procesamento dixital
mediante os programas máis extendidos hoxe en día do mercado.

XESTIÓN DE VÍDEO
DIXITAL

30 5

9 Nesta unidade didáctica traballarase coas aplicacións que o mercado pon á nosa disposición para intentar
solucionar todo tipo de problemas que poidan aparecer no desempeño diario do traballo do técnico.

APLICACIÓNS DE
DIAGNÓSTICO E
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

20 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE APLICACIÓNS 10

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala e actualiza aplicacións ofimáticas, atendendo ás especificacións dadas en distintos contornos de explotación. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse e establecéronse as fases do proceso de instalación.

CA1.2 Identificáronse os requisitos mínimos e óptimos para o funcionamento da aplicación.

CA1.3 Obtívose a información sobre os compoñentes de hardware e de software instalados no equipamento mediante as utilidades do sistema operativo.

CA1.4 Respectáronse as especificacións técnicas do proceso de instalación.

CA1.5 Configuráronse as aplicacións segundo os criterios establecidos.

CA1.6 Solucionáronse problemas na instalación ou na integración co sistema informático.

CA1.7 Elimináronse ou engadíronse compoñentes da instalación no equipamento.

CA1.8 Actualizáronse as aplicacións.

CA1.9 Respectáronse as licenzas de software.

CA1.10 Propuxéronse solucións de software para diversos contornos de aplicación.

CA1.11 Documentáronse as incidencias.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Tipos de aplicacións ofimáticas.

   Aplicacións ofimáticas.

     Procesadores de texto.

     Follas de cálculo.

     Xestores de presentacións.

     Xestores de bases de datos.

     Tratamento da Imaxe e Vídeo.

     Xestores de correo e axendas electrónicas.
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Contidos

   Suites ofimáticas.

     Concepto de Suite Ofimática.

     Microsoft Office.

     OpenOffcie.org.

     LibreOffice.org.

     Lotus SmartSuite.

     Corel Wordperfect Office.

   Aplicacións corporativas de uso empresarial.

     Estándard ou a medida.

     Facturación e xestión de almacén

     Contabilidade.

     Xestión de persoal.

     Outras: ERP.

 Tipos de licenzas software.

   Licenza comercial e copyright.

   Dominio público.

   Open-source, software libre, freeware, shareware.

 Necesidades dos contornos de explotación.

   Necesidades da empresa.

   Requisitos da aplicación.

   Configuración do sistema informático.

   IMpacto do novo sistema.

 Requisitos das aplicacións.

 Compoñentes e complementos das aplicacións.

 Procedementos de instalación e configuración.

   Pasos previos.

   Instalación.

   Paso a explotación.

   Carga de datos.

   Probas.

 Diagnóstico e resolución de problemas.

   Detección e actuación ante u problema.

   Solución a problemas típicos do sistema.
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Contidos

   Solución a problemas típicos das aplicacións.

   Desinstalación de aplicacións.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 APLICACIÓNS DE PROCESO DE TEXTO 50

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora documentos e patróns aplicando as opcións avanzadas de procesadores de textos. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Personalizáronse as opcións do procesador de textos e da barra de ferramentas.

CA2.2 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos e imaxes.

CA2.3 Importáronse e exportáronse documentos creados con outras aplicacións e noutros formatos.

CA2.4 Deseñáronse patróns.

CA2.5 Creáronse e utilizáronse macros na realización de documentos.

CA2.6 Utilizouse a combinación de correspondencia para o envío masivo de correo.

CA2.7 Elaboráronse manuais específicos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Traballo básico con documentos

 0Combinación de correspondencia.

 0  Creación da base de datos.

 0  Inserción dos campos de combinación.

 0  Asistente de combinación.

   Un paseo polo teclado.

  Elaboración de documentos de distintos tipos (manuais, partes de incidencias, etc.).

    Corrección gramática e ortográfica.

    Autocorrección do documento.

    Elaboración do ínice de contidos.

    Elaboración dun índice terminolóxico.

    Documentos maestro.

    Elaboración de formularios.
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Contidos

      Inserción dos campos de control de formulario.

      Enlace coa base de datos.

   Carácter, liña e parágrafo.

   Inserir texto no documento.

   Desprazarse polo documento.

   Seleccionar partes do documento.

     Selección con teclado e co rato.

     Modos de selección: estandard ou área.

     Copiar.

     Pegar.

     Pegado especial.

   Traballo con arquivos: abrir, gardar, gardar como...

 Configuración do espazo de traballo.

   Opcións de visualización.

   Menús.

   Barras de ferramentas.

   Personalización dos menús e barras de ferramentas.

   Confiuración da aplicación.

 Estilos e formatos.

   Formato de carácter.

     Fontes: tipo, estilo tamaño e cor.

     Efectos da fonte: efectos, sobre/sub liñado, tachado, sombra.

     Posición: superíndice, normal, subíndice, rotación.

     Hiperligazóns: a URL, no documento.

   Formato de parágrafo.

     Bordo do parágrafo: disposiión, estilo, ancho, sombra.

     Fondo: sin recheo, cor e imaxe.

     Sangrías: dereita, esquerda, francesa.

     Espaciado: Encima e debaixo de parágrafo.

     Interliñado: simple, dobre, fixo.

     Aliñación: dereita, esquerda, centrada e xustificada.

     Fluso de texto: Parágrafos xuntos, protección viuvas e orfas.

     Separación silábica.
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Contidos

     Letra capital.

   Formato de páxina.

     Tamaño da páxina.

     Orientación: vertical e orizintal.

     Configuración do diseño: dereita, esquerda, reflexada.

     Marxes da páxina.

     Fondo da páxina: sen recheo, cor e imaxe.

     Bordo e fondo de páxina.

   Seccións.

 Composición avanzada de documentos.

   Listas e esquemas.

   0Columnas periodísticas.

   Inserir símbolos especiais.

   Táboas.

     Creación.

     Inserción de filas e columnas.

     Formato das celas.

     Cálculos cos datos: funcións básicos.

   Encabezados e pes de páxina

   Nótas a pe de páxina.

   Tabulacións.

   Imaxes.

   Fórmulas matemáticas.

   Os estilos.

 Combinación de documentos.

   Control de cambios.

   Comparación de documentos.

   Xestión de versións.

   Protección do documento.

   Exportación do documento.

 Creación e uso de patróns.

   Emprego de patróns.

   Creación dun patrón.
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   Modificación de patróns.

 Importación e exportación de documentos.

   Entre o mesmo paquete ofimático.

   De diferentes paquetes ofimáticos.

   Exportación en formato PDF.

 Deseño e creación de macros.

   Elaboración dunha macro.

   Emprego da macro.

 Utilización de software e hardware para introducir textos e imaxes.

   Escaneado de imaxes.

   Escaneado de texto.

   Inserción de imaxes e/ou texto a partires dun arquivo.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 APLICACIÓNS DE FOLLA DE CÁLCULO 50

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora documentos e patróns aplicando opcións avanzadas de follas de cálculo. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Personalizáronse as opcións da folla de cálculo e da barra de ferramentas.

CA3.2 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos, números, códigos e imaxes.

CA3.3 Utilizáronse os tipos de datos e referencias para celas, rangos, follas e libros.

CA3.4 Aplicáronse fórmulas e funcións.

CA3.5 Xeráronse e modificáronse gráficos de diversos tipos.

CA3.6 Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns.

CA3.7 Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e noutros formatos.

CA3.8 Utilizouse a folla de cálculo como base de datos: creación de listas, filtraxe, protección e ordenación de datos.

CA3.9 Creáronse informes de táboas e gráficos dinámicas.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Introducción e manipulación de datos.

   Desprazarse polo documento.

   Selección de partes do documento.

   Introducción de datos.

   Modificación e eliminación de datos.

   Introducción de notas e/ou comentarios.

   Traballo con rangos de celas.

   Edición básica dos datos.

   Inserción e eliminación de filas e columnas.

   Modificación do tamaño de filas e columnas.

 Estilos.
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Contidos

   Autoestilos.

   O formato de caracter nos datos.

   Aliñación dos datos.

   Bordos de celas.

   Formato dos datos da folla de cálculo: númerico, texto, data,....

 Uso de fórmulas e funcións.

   Introducción de fórmulas.

   0Erros nas fórmulas.

    Seguimento de fórmulas: mostrar relacións.

   Operadores

   Parénteses e orden de prioridade das operacións.

   Fórmulas intelixentes.

   Referencias: Absolutas, relativas e mixtas.

   Funcións.

   Comparacións lóxicas: a función SE()

   Autocumpletar fórmulas.

   Pegado especial.

 Creación de táboas e gráficos dinámicos.

   Ordear os datos.

   Filtrar os datos.

   Esquemas e subtotais.

   Introducción ás taboas dinámicas: piloto de datos.

 Uso de patróns e asistentes.

   Emprego de patrons.

   Creación e modificación de patróns.

   Asistente de formatado.

 Importación e exportación de follas de cálculo.

   Importación e exportación en formato CVS.

   Importación e exportación no propio/distinto paquete ofimático.

   Exportación en formato PDF.

 Elaboración de documentos de distintos tipos (orzamentos, facturas, inventarios, etc.).

   Gráficos e imaxes no documento.

     Inserción de imaxes.
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     Inserción de gráficos.

     Tipos de gráfios e os seus elementos.

     Modificación do gráfico

   Mellora da productividade.

     Uso compartido de documentos.

     Relacións entre follas e libros.

   Impresión da folla de cálculo

     Imprimir follas de cálculo.

     Modificación da área de impresión.

 Deseño e creación de macros.

   Empreo de macros predefinidas.

   Creación e modificación de macros.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 BASES DE DATOS OFIMÁTICAS 48

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora documentos con bases de datos ofimáticas aplicando operacións de manipulación de datos. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os elementos das bases de datos relacionais.

CA4.2 Creáronse bases de datos ofimáticas: táboas e relacións entre estas.

CA4.3 Utilizáronse as táboas da base de datos (para inserir, modificar e eliminar rexistros).

CA4.4 Utilizáronse asistentes na creación de consultas, formularios e informes.

CA4.5 Realizouse procura e filtraxe sobre a información almacenada.

CA4.6 Creáronse e utilizáronse macros.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Elementos das bases de datos relacionais.

   Introducción ás bases de datos.

   Bases de datos relacionais.

   Tipos de arquivos e almacenamento dos rexistros.

   Elementos da base de datos: tablas, rexistros e campos.

 O espazo de traballo.

   Os menús e barras de ferramentas.

   Parámetros iniciais de configuración da aplicación.

 Creación de bases de datos.

   Tablas: creación e tipos de datos.

     Creación dunha táboa.

     Editar unha táboa existente.

     Campos e tipos de datos.

     propiedades dos datos.

     Os obxectos da base de datos.
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     Índices.

     Relacións entre as táboas.

   Consultas: tipos e deseño.

     Consultas de selección sinxelas.

     O emprego de operadores nas consultas.

     Consultas de selección avanzadas.

     Outras consultas: creación de tabla, eliminación de rexistros, anexado de datos.

     Creación de táboas dinámicas.

   Formularios: introdución e modificación da información.

     Deseño de formularios.

     Creación de formularios.

     Formularios con subformularios.

   Informes.

     Creación de informes sinxelos.

     Edición de informes.

     Informes avanzados: totais, medias, subtotais.

 Manexo de asistentes.

   Asistente de creación de táboas.

   Asistente de creación. consultas.

   Asistente de creación de informes.

   Asistente de creación de formularios.

 Procura e filtraxe da información.

   Ordear a base de datos.

   Búsca de información.

   Filtrado dos datos.

 Deseño e creación de macros.

   Programación e emprego de Macros.

   Programación e emprego de Módulos
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 XESTIÓN DE CORREO E AXENDA ELECTRÓNICA 10

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza operacións de xestión do correo e a axenda electrónica, atendendo ás necesidades de uso para a súa configuración. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Describíronse os elementos que compoñen un correo electrónico.

CA5.2 Analizáronse as necesidades básicas de xestión de correo e axenda electrónica.

CA5.3 Configuráronse contas de correo electrónico de diversos tipos.

CA5.4 Conectáronse e sincronizáronse axendas do equipamento informático con dispositivos móbiles.

CA5.5 Operouse co caderno de enderezos.

CA5.6 Traballouse con opcións de xestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, cartafoles, etc.).

CA5.7 Utilizáronse opcións de axenda electrónica.

4.5.e) Contidos

Contidos

 ¿ Cómo funciona o correo electrónico?

   Historia do correo electrónico.

   A transmisión dun correo electrónico.

   Os apartados do correo electrónico.

     Asunto.

     Corpo da mensaxe.

     Destinatario: Para Cc ou Bcc

     Adxuntar arquivos.

 Tipos de contas de correo electrónico.

   POP3

   IMAP

 Contorno de traballo: configuración e personalización.

   O correo por Web: Gmail.
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     Configuración da conta.

     As carpetas de correos: recibidos, enviados, papeleira.

     Ordear os correos.

     Etiquetas e cores.

     Busca dun correo.

     Enviar un correo.

     Adxuntar un arquivo.

   Cliente de correo: Mozilla Thubderbird.

     O entorno de traballo.

     Configuración da conta.

     As carpetas: recibidos, enviados, papeleira.

     Enviar un correo.

     Busca de correos. Filtros.

 Patróns e sinaturas corporativas.

   ¿Qué son os patrons de correo?

   Creación e emprego dos patróns e correo.

   Sinaturas: creación e emprego.

 Foros de noticias (news): configuración, uso e sincronización de mensaxes.

   Os servidores de noticias.

   RSS.

 Caderno de enderezos: importar, exportar, engadir contactos, crear listaxes de distribución e colocar a listaxe ao dispor doutras aplicacións ofimáticas.

 Xestión de correos.

   Almacenar correos.

   Eliminar correos.

   Filtrar e ordenar correos.

   Etiquetado dos correos.

 Xestión da axenda: citas, calendario, avisos, tarefas, etc.

   O calendario.

   As tarefas.

   O diario.

   Programar avisos.

 Sincronización con dispositivos móbiles.

   Configuración do xestor de correo: teléfono móbil ou Tableta.
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   Programar a sincronización do correo.

   Programar a sincronización da axenda.

   Programar a sincronización do calendario.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 PRESENTACIÓNS GRÁFICAS 40

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora presentacións multimedia aplicando normas básicas de composición e deseño. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse as opcións básicas das aplicacións de presentacións.

CA3.2 Recoñecéronse os tipos de vista asociados a unha presentación.

CA3.3 Aplicouse e recoñeceuse a tipografía e as normas básicas de composición, deseño e uso da cor.

CA3.4 Creáronse presentacións.

CA3.5 Deseñáronse patróns de presentacións.

CA3.6 Utilizáronse periféricos para executar presentacións.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Deseño e edición de diapositivas.

   O espazo de traballo.

   Vistas: normal, esquema, notas clasificador de diapositivas.

   Creación básica dunha diapositiva.

 Formato de diapositivas, textos e obxectos.

   Elementos da diapositiva.

     Inserir diapositivas e elexir un deseño.

     Formato do texto.

     FontWork

     Inserción de ilustracións.

     Edición básica.

   Estilos (temas) de presentación.

   Animacións e transicións.

     Efectos de animación.

     Transición entre diapositivas.
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   Integración de elementos multimedia.

     Vídeos e sonidos.

     Incorporar narracións.

     Inserir música.

     Inserir narracións.

 Normas de composición: tipografía e uso da cor.

 Importación e exportación de presentacións.

   Exportación da presentación.

   Imprimir a presentacións.

 Uso de patróns e asistentes: patróns de diapositivas.

   Asistente para a creación de diapositivas.

   O emprego de patróns.

 Visualización en público da presentación.

   Visualización das presentacións.

   Conexión do canón de vídeo.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 XESTIÓN DA IMAXE DIXITAL 30

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Manipula imaxes dixitais aplicando técnicas básicas de captura e de edición. SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizáronse os formatos de imaxes.

CA1.2 Recoñeceuse a necesidade dos formatos de compresión con perdas.

CA1.3 Realizáronse capturas de pantallas.

CA1.4 Realizouse a adquisición de imaxes con periféricos.

CA1.5 Traballouse con imaxes a varias resolucións, segundo a súa finalidade.

CA1.6 Analizáronse aplicacións de edición de imaxes.

CA1.7 Empregáronse ferramentas de edición de imaxe dixital.

CA1.8 Importáronse e exportáronse imaxes en diversos formatos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Formatos de imaxes.

   Formatos de almacenamento de imaxes vectoriais.

   Formatos de almacenamento de imaxes de mapa de bits.

 Parámetros das imaxes: resolución, número de cores e compresión.

   Resolución das imaxes.

   Cor das Imaxes.

   Comprensión das imaxes.

   Resolución de impresión.

 Aplicacións de retoque fotográfico.

   Gimp (GNU Image Manipulatión Program)

   Adobe Photoshop.

 Axustes de imaxe e de cor.
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 Uso de máscaras e capas.

 Aplicación de filtros e efectos.

 Importación e exportación de imaxes.

 Uso de aplicacións de captura de pantalla.

   Aplicación recortes de windows.

   Outros programas.

 Uso de dispositivos de captura de imaxes.

   Escáner.

   Cámara fotográfica.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 XESTIÓN DE VÍDEO DIXITAL 30

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Manipula secuencias de vídeo aplicando técnicas de captura e de edición básicas. SI

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Recoñecéronse os elementos que compoñen unha secuencia de vídeo.

CA2.2 Identificáronse os tipos de formatos e codecs máis empregados.

CA2.3 Instaláronse codecs no sistema e configuráronse para o seu uso.

CA2.4 Analizáronse as posibilidades de diversas aplicacións específicas.

CA2.5 Importáronse e exportáronse secuencias de vídeo.

CA2.6 Importáronse pistas de audio e sincronizáronse coas secuencias de vídeo.

CA2.7 Aplicáronse transicións e efectos sinxelos.

CA2.8 Realizáronse conversións de formato en secuencias de audio e vídeo.

CA2.9 Traballouse con distintos formatos e diferentes taxas de compresión, en función da finalidade especificada.

CA2.10 Realizáronse capturas de secuencias da pantalla utilizando aplicacións específicas.

CA2.11 Capturáronse secuencias de vídeo cos recursos axeitados.

CA2.12 Elaboráronse vídeos titoriais.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Formatos de vídeo. Contedores. Codecs.

   Formatos de vídeo: Contedores Multimedia. (MPEG, AVI, MOV, WMV, OGG,......)

   Compresión de vídeo: Códecs. (DivX, MPEG, H.264 MPEG 4, DV,....)

 Aplicacións de edición de vídeo.

   Windows Movie Maker

   Pinnacle Studio

   Adobe Premier Pro
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Contidos

 Aplicación de transicións e de efectos.

 Sincronización do audio.

 Creación de títulos e menús.

 Edición na liña de tempo.

 Captura de secuencias de pantalla.

 Importación e exportación de vídeos.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 APLICACIÓNS DE DIAGNÓSTICO E RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 20

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Ofrece apoio no uso de aplicacións e resolve as incidencias que se presenten. SI

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Elaboráronse guías visuais cos conceptos básicos de uso dunha aplicación.

CA4.2 Identificáronse problemas relacionados co uso de aplicacións ofimáticas.

CA4.3 Utilizáronse manuais de usuario para instruír no uso de aplicacións.

CA4.4 Aplicáronse técnicas de asesoramento no uso de aplicacións.

CA4.5 Realizáronse informes de incidencias.

CA4.6 Aplicáronse os procedementos necesarios para salvagardar a información e a súa recuperación.

CA4.7 Utilizáronse os recursos dispoñibles para arranxar incidencias (documentación técnica, axudas en liña, soporte técnico, etc.).

CA4.8 Arranxáronse as incidencias no tempo adecuado e co nivel de calidade esperado.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Elaboración de guías e manuais de uso de aplicacións.

   Documentación técnica.

   Guías de usuario.

 Formación ao usuario.

   Tipos de usuarios.

   Compoñentes, responsables e obxectivos da formación.

   Cursos de formación.

 Asistencia ó usuario e soporte técnico.

   Axuda

     Axudas on-line.

     Manuais de consulta.

   Soporte técnico.
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Contidos

     Asistencia presencial.

     Asistencia telefónica.

     Asistencia a través de internet.

     Asistencia mediante acceso remoto.

     Departamento de explotación.

 Resolución de incidencias.

   Prevención e seguridade.

     Seguridade dos datos.

     Seguridade extermna e interna.

   Detección e solución de problemas.

     Detección  actuación ante un problema.

     Solución a problemas típicos do sistema.

     Solución a problemas típicos das aplicacións.

     Desinstalación de aplicacións.

     Problemas en entornos cliente / servidor.
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MÍNIMOS EXIXIBLES

--------------------------------

Os mínimos exixibles para obter unha avalición positiva, e polo tanto ter superado o presente módulo formativo, son os determinados no Decreto

27/2010, do 25 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de "Técnico en Sistemas

Microinformáticos e Redes".

En cada unha das Unidades Didácticas da presente programación quedan reflictidos cada un destes mínimos, xunto co peso que ten cada CA na

mesma.

No caso dun posible confinamento no que haxa que pasar a un ensino a distancia ou semi presencial estes mínimos poderían variar dependendo

da época do curso en que aconteza, aínda que se intentaría cumprir cos mínimos exixibles no decreto.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

------------------------------------------------

Se ben, no apartado 4.c (Axustar avalición) da presente programación se recollen a título inividual os intrumentos de avalición para cada CA (LC,

TO ou PE) e a suma dos pesos das mesmas deberían reflictir de xeito real o peso de cada unha da partes, de xeito global os criterios de

cualificación á hora de avaliar ó alumnado  de cara a reflictir en que grao conqueriu os Resultados de Aprendizaxeserán sos seguintes

     1. Traballo diario do alumno na aula

     2. Traballos prácticos propostos na aula

     3. Traballos en grupo con presentación obligatoria

     4. Traballos prácticos obligatorios no laboratorio

     5. Probas teórico-prácticas individuais (exames)

A cualificación será numérica cun enteiro de 0 a 10 tendo un peso cada un dos aspectos anteriores na nota final de:

     A) Apartados do 1 ó 4 poderían ter un peso de ata o 30%  da nota.

     B) Apartado  (Probas individuais) ata un 70% da nota.

O alumno será avaliado en cada avaliación nos procedementos que se indicaron no apartado anterior, sendo os criterios para obter a calificación

de cada avaliación son os seguintes:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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1) As probas teórico-prácticas de coñecementos individuais:

Valoraranse ata un 70% da nota, no caso de que na avaliación existiran traballos  ou exposicións.

No caso de que non haxa traballos , a puntuación deste apartado pasa a probas teórico-prácticas de coñecementos individuais que pasarán a

valorarse ata nun 90% valorándose o traballo diario do alumno na aula nun 10%.

No caso de que a proba teña unha parte práctica e outra teórica, deberá obterse como mínimo un 5 sobre 10 en cada unha das partes para poder

superar a proba, en caso contrario, quedará suspensa.

2) As prácticas, traballos de investigación e exposicións (se as houbese)

Valoraranse ata un 20% feitos individualmente ou en grupo, e serán puntuados entre 0 e 10.

Os traballos e as prácticas individuais e en grupo soamente serán avaliadas si se entregan dentro da data e da forma solicitadas polo profesor

É imprescindible ter o 80% dos traballos entregados e valorados positivamentede, en caso contrario a valiación será NON SUPERADA.

No caso de que non existan traballos de investigación e exposicións, este 20% pasará a acumularse en "probas teórico-prácticas de coñecementos

individuais", que quedarán cun valor de ata o 90%

Para superar a avaliación é preciso obter un 5 como mínimo en cada un dos apartados, calculándose a media segundo as porcentaxes

establecidas para cada apartado.

Casos especiais:

1.- Se un alumno ou alumna non entrega o 80% dos traballos de investigación e exposición, non superará a avaliación.

2.- Se non se realizaran na avaliación traballos de investigación e exposicións, a porcentaxe do 20% pasará a acumularse en "probas teórico-

prácticas de coñecementos individuais", que quedarán cun valor de 90%

3.- No caso de que as "probas teórico-prácticas de coñecementos individuais",  teñan unha parte práctica e outra teórica identificada, deberá

obterse como mínimo un 5 sobre 10 en cada unha das partes para poder superar a proba, en caso contrario, será NON SUPERADA.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NO CASO DE CONFINAMENTO DE CLASES TOTAL OU PARCIALMENTE A DISTANCIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No caso dun confinamento no que es clases deban ser presenciais ou semipresenciais, este feito implicaría a perda daquelas vantaxes que ten a

presencialidade, pero non habería un radical no xeito de realización e entrega das tarefas por parte do alumnado, en canto que xa están a

empregar a aula virtual para a entrega das mesmas.

Neste caso como non é posible valorar o traballo diario do alumnado na aula terase en conta a participación activa do mesmo nos diversos foros,
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videoconferencias, chats de clases demostrando unha presencia activa na plataforma de telensinanza. Esta presenza activa na `plataforma e

actividades a distancia que se poidan organizar terán un peso do 10% da nota.

PRACTICAS E TRABALLOS

O alumnado eleaborará as correspondentes prácticas ou traballos na súas casas sendo posteriormente estregados en tempo e forma a través da

plataforma onde serán avaliados polo profesor, non puntuándose aqueles traballos e probas que supoñan plaxio ou que non se poda demostrar a

súa autoría.

No caso de pasar a un confinamento que sexa totalmente a distancia estas prácticas poderían ter un valor de ata o 50% da nota.

PROBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS DE COÑECEMENTOS INDIVIDUAIS

No caso das probas individuais (exames) e sempre que sexa posible, tentarase que sexan presenciais se as circunstancias o permiten. Neste caso

o peso destas probas será como no caso normal de ata un 70% ou 90 % da nota segundo houbese traballos prácticos ou non.

No caso de non haber presencialidade nas probas, tentarase facer a través da plataforma consistindo éstas en probas tipo test, resolución de

supostos prácticos ou tresposta a diversas cuestións teóricas que serán aviadas mediante a plataforma (ou outro medio que se estime convinte)

para ser valoradas polo profesor.

Nestas probas non presenciais se o profesor ten dúbidas da elaboración ou resolución das mesmas por parte do alumnado poderá citalo a unha

proba oral mediante algún medio telemático (preferentemente videoconferencia) para que dé as explicacións oportunas ou aclare cualquera outra

cuestión sobre a que houbese dúbidas. De non facelo o alumnado será avaliado de forma negativa, non tendo a parte correspondente a dita proba

superada.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

1. Recuperación ó longo do curso

Ditas actividades desenvolveranse para cada avalición non superada. Para isto, se desenvolverán exercicios e explicacións personalizadas

depenendo do sempre do número de alumnos, así como avaliacións iniciais máis afinadas que permitan detecta-las posibles causas da non

superación da avaliación e así axusta-los procesos de ensino-aprendizaxe.

Ditas actividades de recuperación incluirán todas as Unidades de Traballo pendentes de recuperar e o alumnado deberá obter unha nota igual ou
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superior ó 5 (cinco). En caso de obter unha nota superior ó 5 a nota para dita avaliación será de 5 (cinco).

Como norma xeral esta recuperación farase o antes posible, pero con carácter xeral  sempre despois da avaliación correspondente, por canto unha

mera repetición de exames sen levar a cabo actividades de recuperación non lograría acadar a finalidade da mesma.

2. Recuperación do módulo.

Entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final de módulos do primeiro curso deixarase un período non superior a tres semanas que, entre

outras actividades, se destinará á realización de actividades de recuperación do módulo para aqueles alumnos que tiveran algunha avalición

suspensa.

Para aqueles alumnos ou alumnas que teñan este módulo profesional pendente dun curso anterior, se realizarán as actividades de recuperación

seguintes:

1.- Avaliación inicial para determinar o grao de necesidades presentadas: elaboración dun informe personalizado de puntos fortes/carencias

presentadas.

2.- Preparación dun calendario personalizado de:

      a) actividades de recuperación e horarios de titoría de recuperación.

      b) actividades, criterios e métodos de avaliación.

      c) data das probas de avaliación.

3.- Seguemento da realización das actividades de recuperación.

4.- Avaliación final.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Aquél alumnado que presente un número de faltas do 10% perde o dereito a avaliación contínua.

Esto non quere dicir que perda o dereito a seguir asistindo ás clases e actividades normaisás que si que ten o dereito.

Por outra banda, non ten dereito a ser avaliado de maneira contínua tendo que presentarse o Plan de Avaliación Extraordinaria, e superar, no caso

deste módulo profesional, dúas probas (unha teórica e outra práctica) que permitan comprobar co alumno ou alumna cumpre cos obxectivos

(capacidades terminais e madurez profesional) previamente expostos deste módulo profesional.

O protocolo de actuación neste caso será, en liñas xerais, o seguinte:

   1. Facer un seguemento de que sesións perde a alumna ou alumno, e os contidos concretos impartidos nesas sesións.

   2. Porpor actividades presenciais ou non presenciais, segundo a natureza dos contidos non recibidos.

   3. Correxir as actividades que procesa e orientar o alumno ou alumna en solucións, etcétera

   4. En caso de existir profesorado con horario dispoñible (período FCT, etcétera) coordinar con dito profesorado a realización de actividades

prácticas que requiran os recursos do centro de ensino para o seu correcto desenvolvemento.

Tendo en conta os artigos pola que se regula a avaliación e acreditación académica do alumnado que cursa a formación profesional inicial na

Comunidade Autónoma de Galicia, os instrumentos de avaliación no caso de alumno ou alumna con perda de dereito a avaliación continua (debido

a un 10 por cento de faltas  sen xustificar, sobre o total de horas deste módulo profesional) que se empregarán son os seguintes:
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     * Proba escrita: constará de cuestións, problemas e outras tarefas a desenvolver de forma escrita, da mesma natureza e, o menos, da mesma

complexidade, cas desenvolvidas ó longo do curso académico polo alumnado avaliado de forma continua.

     * Proba práctica: constará de tarefas e preguntas da mesma natureza cas desenvolvidas ó longo do curso académico polo alumnado de forma

continua.

Para superar o módulo profesional compre acadar unha puntuación de, a lo menos, 5 puntos en cada proba.

A cualificación final da proba será a media aritmética das puntuacións obtidas en cada proba escrita e práctica.

Poderase realizar as probas en días distintos se houbera imposibilidade de realizalas nun mesmo día. A proba escrita poderá durar ata 4 horas,

cun descanso de 20 minutos se o alumno ou alumna o necesita. A proba práctica poderá, debido a súa natureza, prolongarse durante 6 horas,

tendo, neste caso ata 3 descansos.

Se lle comunicarán o interesado ou interesada as datas e horas das probas coa debida antelación.

O profesor tamén avaliará se a alumna ou alumno reúne os requisitos de madurez, autonomía ou identidade persoal e profesional, dentro das

devanditas probas.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Deberase constatar en que medida as tarefas e actividades propostas foron úitlies para acadar os criterios de avaliación.

Levarase un rexistro de aula dos seguintes aspectos:

  * A medida en que foron conseguidos os criterios de avaliación.

  * interese e motivación que espertaron entre o alumnado.

  * Se se conseguiu respectar o ritmo de aprendizaxe do alumnado.

  * Se os erros, bloqueos e dificultades detectadas foron os esperados

  * Se a intervención do profesor condicionou e dirixiu o traballo do alumnado.

  * Aspectos que se deben mellorar.

  * Propostas de modificación.

Con caracter mensual farase unha reunión de seguimento das programacións para ver en que porcentaxe se conqueriron os obxectivos marcados,

recollendo na mesma as posibles desviacións e as causas das mesmas (folgas, imprevistos, non adecuación das sesións, etc).

Asimesmo, e a través da aplicación de programacións da plataforma, irase facendo un seguimento individualizado desta programación, o cal nos

dará información moi útil e valiosa de cara a reformular algúns apartados da mesma para futuras modificacións para os vindeiros anos, dada a

"natureza viva" que por definición deberían ter as programacións de aula.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ten por finalidade identificar as aptitudes, coñecementos, habilidades, destrezas, intereses e motivacións que posee o alumnado para o logro dos

obxectivos do proceso de aprendizaxe por iniciar.

Os resultados permitirán ó profesor, ó alumno e a outras persoas vinculadas co proceso educativo a tomar decisións que faciliten a orientación de

dito proceso e a determinación de formas alternativas de aprendizaxe individual ou por grupos.

Aplicarase ó inicio do ano escolar e en cualquera outra oportunidade na que o profesor o crea convinte, ben por haber cambios significativos no

deveñir diario da clase ou por calquera outras circunstancias que así o aconsellen derivadas dos acontecementos individuais do alumnado.

Os seus resultados non se tomarán en conta para calificar cuantitativamente ó alumno.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Para favorecer a atención ás necesidades educativas específicas no grupo de alumnos, preténdese que a programación sexa o mais flexible e

aberta posible, de forma que favoreza os cambios que o profesor debe introducir para dar resposta ás diferencias individuais en estilos de

aprendizaxe, motivacións, intereses ou dificultades de aprendizaxe.

1.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

  * Fomento do traballo práctico.

  * Creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo. Si este clima se produce, o profesor dispón de máis tempo

para identificar ós alumnos que precisan axuda e reaccionar da forma mais conveniente en cada caso.

  * Agrupamentos flexibles e ritmos distintos.

  * Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e actividades.

  * Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos.

  * Actividades de reforzo en grupos pequenos.

2.- MEDIDAS DE REFORZO

As medidas de reforzo educativo terán como obxectivo potenciar aqueles coñecementos e procedementos, englobados nos contidos mínimos

esixibles, que non foron superados polos alumnos nas diferentes probas de avaliación e recuperación desenvolvidas ó longo do curso.

Tan pronto como se detecte que unha alumna ou alumno non pode seguir o normal desenvolvemento do ritmo do curso a pesar de que se observa

un esforzo axeitado por parte dél ou dela, se lle propondrán actividades de reforzo especialmente deseñadas para a súa problemática e

diversidade concreta. Ditas actividades se mantendrán ata que se observe que pode seguir correctamente o ritmo medio do avanze normal do

desenvolvemento do curso.

Para elo proporanse:
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  * Exercicios específicos para os alumnos que non acaden os contidos mínimos esixibles,

  * Exercicios de consolidación para os alumnos que, habendo acadado os contidos mínimos esixibles, teñan certas dificultades nalgúns contidos

e/ou procedementos.

Os alumnos con necesidades educativas especiais que requiran determinados apoios e atencións educativas, específicas por padecer

discapacidades físicas, psíquicas, sensoriais, ou por manifestar graves trastornos da personalidade o de conducta, terán unha atención

especializada, con acordo ós principios de non discriminación e normalización educativa.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Ó longo do módulo intentarase que o alumno traballe unha serie de temas que si ben non son obxectivos directos a conquerir, si que é moi

importante telos en conta por canto axudarán á formación individual en sociedade do alumnado.

Estos temas teñen a ventaxa de que están á orden do día na sociedade: nas familias, nos medios de comunicación, cos amigos.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

O alumnado ten que comprender as relacións co medio no que estamos inmersos e coñecer os problemas ambientais e as soluccións individuais e

colectivas que poden axudar ó mellorar o entorno. Tentarase fomentar a participación solidaria persoal cara ós problemas ambientais que están a

degradar o planeta. Para elo tentaremos concienciar ó alumnado no uso de aqueles compoñentes infomáticos que cumpran coas normativas

vixentes de aforro enerxético, reciclaxe de materiais sobrantes (toner, tintas, restos de ordenadores...) así como no bo uso e reciclaxe de toda a

documentación en papel que se xenera.

EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR

O consumo está presente na nosa sociedade e chegouse a uns puntos de acumular productos que non se necesitan as veces por falla de

educación. É necesario dotar ós alumnos de instrumentos de análise cara ó exceso de consumo de productos innecesarios, así como dotalos

dunhas pautas de consumo responsable e con criterios lóxicos de compra.

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE

Tentaremos crear uns hábitos de hixiene física sobre todo respectando as medidas de prevención de riscos laborais que se viron no apartado 9 o

que á larga axudará a que o alumnado mellore a súa calidade de vida.

EDUCACIÓN PARA A PAZ

No ciclo van convivir moitas persoas con intereses que non sempre serán similares polo que é un lugar idóneo para inculcar actitudes básicas de

convivencia: solidariedade, tolerancia, respecto á diversidade e capacidade de diálogo e de participación social.

Na medida das posibilidades do grupo intentarase que os traballos sexan en grupos o que favorecerá estas actitudes, sobre todo a capacidade de

traballo en grupo e escoitar as opinións dos demais.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Non existe ningunha actividade complementaria planificada en relación con este módulo profesional na data de confección da presente

programación.

De ser programada algunha actividade está será recollida a posteriori na correspondente memoria.

2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Non hai actividades extrsaescolares previstas por canto a situación actual na que nos atopamos non permite programar con seguridade ningunha

actuividade

10.Outros apartados

10.1) MATERIAL DIDÁCTICO

No referente ó material didáctico a empregar na aula, e dada a natureza cambiante dos contidos do Módulo (novas versións do Software

empregado, actualizacións, etc) tentaremos evitar un manual de referencia editado (Libro de Texto) sendo o profesor o que elabore o material

actualizado que lle será entregado ó alumnado, ben a través da plataforma Moodle ou ben suministrándollo directamente.

Asemade, empregarase en grande medida os recuros existentes en Internet, previo filtrado e revisión da idoneidad por parte do profesor, sobre

todo naquelas actividades de búsca de información e elaboración do traballos individuais ou por grupos.

10.2) ESPAZOS E EQUIPAMENTOS

Os equipamento para a impartición do presente módulo formativo rexiranse polo que se establece no decreto, tendo en conta que:

   - Os espazos formativos establecidos respectarán a normativa sobre prevención de riscos laborais, a normativa sobre seguridade e saúde no

posto de traballo,e cantas outras normas sexan de aplicación.

   - Os espazos formativos establecidos poden ser ocupados por diferentes grupos de alumnado que curse o mesmo ou outros ciclos formativos, ou

etapas educativas.

   - Non cómpre que os espazos formativos identificados se diferencien mediante pechamentos.

   - A cantidade e as características dos equipamentos que se inclúen en cada espazo deberá estar en función do número de alumnos e alumnas, e

han ser os necesarios e suficientes para garantir a calidade do ensino e a adquisición dos resultados de aprendizaxe.

   - O equipamento disporá da instalación necesaria para o seu correcto funcionamento, cumprirá as normas de seguridade e prevención de riscos,

e cantas outras sexan de aplicación, e respectaranse os espazos ou as superficies de seguridade que esixan as máquinas en funcionamento.

Para a impartición deste módulo formativo as instalación das que disporemos son as aulas de informática situadas no segundo andar do instituto,
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dotadas segúndo as instruccións anteriores e adaptadas ó reflictido no anexo II do decreto polo que se establece o currículo do ciclo.

Compre subliñar que o centro conta cun elevador para aquelos casos nos que se matricule alumnado con algún tipo de disfunción motora, ou

posibles situacións transitorias de incapacidade, así como para poder mobilizar recursos pesados.

As aulas son as numeradas como AULA21 (no que se imparte o presente módulo) para o primeiro curso e AULA20 para o segundo curso,  e

ambas aulas están dotadas con un número suficiente de ordenadores para o alumnado, pizarra dixital (SmartBoard), impresora a cor, canon de

vídeo, así como o material necesario para as prácticas naqueles módulos que así o requiran.

10.3) PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

O profesorado terá en todo momento en conta a prevención de riscos durante o desenvolvemento das clases vixiando que se cumpran en todo

momento as normas de seguridade e hixiene no traballo, principalmente as que se refiren a pantallas de visualización, postos de traballo e

manipulación eléctrica, especialmente, naquelas clases prácticas onde hai que mover e abrir equipos e tratar con conexións eléctricas.

Para elo farase especial fincapé ó referido na Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da Prevención de Riscos Laborais desenvolvida nos

seguintes Reales Decretos:

   - Real Decreto 48897, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas ao traballo con equipos que inclúan pantallas

de visualización.

   - Real Decreto 48697, de 14 de abril, polo que se establecen as condicións mínimas de seguridade e saúde nos postos de traballo.

   - Real Decreto 48797, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á manipulación manual de cargas que entrañe

riscos, en particular dorsolumbares, para os traballadores.

  - Real Decreto 6142001,de 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos traballadores fronte ao risco

eléctrico.

10.4) OUTROS COMENTARIOS

Debido ó formato "pechado" da aplicación web para a elaboración da presente programación hai aspectos importantes difíciles de recoller na

mesma, polo que calquera outra circunstancia que teña un reflexo importante á hora de programar a actividade diaria do grupo, quedará reflictida

neste apartado, que terá que ser modificado cada vez que algun feito importante modifique o recollido na mesma.

Como primeiro comentario importante cabe subliñar a interdisciplinariedade dalgúns dos módulos do ciclo, polo que en coordinación co resto do

profesorado do ciclo, poderase ver alterada a secuencialización das Unidades e contidos de cara a un apoio a outros módulos, por ser algún

contido vital para o entendemento doutro contido de outros módulos.  Neste caso quedará recollido dito cambio na secuencialización no apartado

de seguimento da programación e se podería ter en conta para futuras versións desta programación.

10.5) CONFINAMENTO POR COVID-19

No caso de pasar a un modelo telemático ou semipresencial o modo de traballar co alumnado sufriría un cambio bastante importante.

Básicamente a forma de traballar basearíase en que o alumnado colsultase o contido da unidade na plataforma, sendo este contido documentos,
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enlaces a materiais de internet, vídeos elaborados polo profesor e todo aquel material que se considere que é oportuno para a comprensión do

tema.

Sempre e cando as características informáticas do alumnado sexan as acaídas faríanse videoconferencias co alumnado onde se lles explicaría o

tema e tarefas a realizar. Para elo se establecerían uns horarios que nun principio coincidirían co horario de clase para non interferir con outras

clases on-line do resto de profesorado e que así se poidan organizar tanto alumnos como profesores.

Compre subliñar que a día de hoxe hai algúns alumnos que non contan cun equipamento nas súas casas axeitado para a realización de

determinadas prácticas ou tarefas, polo que chegados a unha situación de semipresencialidade ou totalmente a distancia debería ser a

administración a que se encargase de aportar os equipos e conexións necesarios para que dito alum,nado poda seguir o curso con normalidade.

En calquera dos 3 casos posibles (presencialidade, semipresencialidade ou a distancia), existen varios medios a través dos cales o alumnado pode

comunicarse co profesor: ademáis da comunición persoal evidente no caso da presencialidade ou semipresencialidade, o alumnado pode usar:

- correo electrónico.

- foros da Aula Virtual.

- sistema de mensaxería da Aula Virtual.

- conferencias telemáticas (Webex ou Falemos EDU preferentemente)

- Abalar.

- teléfono nos casos máis urxentes ou no caso de aclaración de dúbidas se non fose posible manter conferencias telemáticas.

-emprego de ferramentas como Discorsd ou Slack para estar todos interconectados.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0223 Aplicacións ofimáticas 92020/2021 288240

MP0223_12 Ofimática 92020/2021 168140

MP0223_22 Multimedia 92020/2021 120100

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo EMILIO DOMARCO CID

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta titulación oficial da nova Formación profesional, capacita coa capacitación de Técnico a un profesional capacitado para instalar, configurar e

manter sistemas microinformáticos, illados ou en rede, así como redes locais en pequenos contornos, asegurando a súa funcionalidade e

aplicando os protocolos establecidos de calidade, seguridade e respecto polo medio.

Estas persoas exercerán a súa actividade en empresas do sector de servizos dedicadas á comercialización, á montaxe e á reparación de

equipamentos, redes e servizos microinformáticos en xeral, como parte do soporte informático da organización, ou en entidades de calquera

tamaño e calquera sector produtivo que utilicen sistemas microinformáticos e redes de datos para a súa xestión.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de instalación e explotación de aplicacións informáticas.

A instalación e explotación de aplicacións abrangue aspectos como:

    - Procura de software de aplicación acaído para o contorno de explotación.

    - Instalación e configuración de aplicacións ofimáticas.

    - Elaboración de documentos e patróns.

    - Resolución de problemas na explotación das aplicacións.

   - Asistencia ao usuario.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

    - Instalación, configuración e mantemento de aplicacións informáticas.

    - Asistencia no uso de aplicacións informáticas.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

    - Análise dos cambios e das novidades que se producen no mercado de aplicacións informáticas.

    - Instalación e actualización de aplicacións.

    - Elaboración de documentos (manuais, informes, partes de incidencias, etc.).Asistencia e resolución de problemas na explotación de

aplicacións.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Esta unidade didáctica ten como obxectivo prioritario que os alumnos recoñezan o concepto de aplicación
informática identificando as características das mesmas asi como as súas funcionalidades e requisitos formais
de instalación e posta en funcionamento. Asímesmo tomarán contacto cos tipos de licenzas de software que
existen hoxe en día no mercado diferenciando o software propietario do software libre.

INSTALACIÓN E
MANTEMENTO DE
APLICACIÓNS

10 4

2 O obxectivo básico desta unidade didáctica é que o alumno sexa capaz de elaborar ocumentos de texto
formateados así como persoais que faciliten a posterior tratamento e introdución de datos.

APLICACIÓNS DE
PROCESO DE
TEXTO

50 22

3 Nesta unidade definiranse as características, utilidades e estrutura dunha folla de cálculo. Os alumnos
aprenderán a manexar a folla de cálculo, resolvendo exercicios de dificultade crecente, configurar
adecuadamente a folla de cálculo e establecer políticas de seguridade e recuperación de datos.

APLICACIÓNS DE
FOLLA DE CÁLCULO

50 22

4 Nesta unidade se aprende a utilizar unha base de datos. Aprenderán a definir táboas vistas, formularios,
informes e macros en Access.  Tamén se estudarán os mecanismos de seguridade que proporcionan , tales
como claves e a definición de usuarios e grupos.  Esta definición permitirá que os usuarios teñan diferentes
permisos sobre as táboas da Base de Datos.

BASES DE DATOS
OFIMÁTICAS

48 22

5 Nesta unidade veremos como extraer todas as potencialidades da transmisión da información por email
mediante o emprego de clientes de correo, aplicacións que nos permitirán xestionar o envío e recepción de
correos electrónicos dende o noso ordenador. Tamén veremos como xestionar eventos, cuentas, citas e
tarefas a través dunha aplicación de axenda electrónica, descubrindo a súa utilidade para a organización do
traballo de oficina

XESTIÓN DE
CORREO E AXENDA
ELECTRÓNICA

10 5

6 Nesta unidade definiranse as características dunha aplicación de presentación, o vantaxosas que resultan para
realizar presentacións profesionais, reutilizables en pouco tempo.   O alumnado realizará unha serie de
presentacións dun tema que o mesmo elixa utilizando Open Office practicando con iso as diferentes funcións
da aplicación e aprendendo a configurala.

PRESENTACIÓNS
GRÁFICAS

40 10

7 Nesta unidade os alumnos aprenderán a manexar imaxes dixitais mediante métodos de procesamento dixital
cun dous dos programas máis extendidos hoxe en día. Para iso veranse varias aplicacións existentes hoxe en
día no mercado facendo fincapé naquelas que polo seu carácter de software libre poden ser máis interesantes
desde o punto de vista produtivo.

XESTIÓN DA IMAXE
DIXITAL

30 5

8 Nesta unidade os alumnos aprenderán a manexar vídeo dixital mediante métodos de procesamento dixital
mediante os programas máis extendidos hoxe en día do mercado.

XESTIÓN DE VÍDEO
DIXITAL

30 5

9 Nesta unidade didáctica traballarase coas aplicacións que o mercado pon á nosa disposición para intentar
solucionar todo tipo de problemas que poidan aparecer no desempeño diario do traballo do técnico.

APLICACIÓNS DE
DIAGNÓSTICO E
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

20 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE APLICACIÓNS 10

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala e actualiza aplicacións ofimáticas, atendendo ás especificacións dadas en distintos contornos de explotación. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse e establecéronse as fases do proceso de instalación.

CA1.2 Identificáronse os requisitos mínimos e óptimos para o funcionamento da aplicación.

CA1.3 Obtívose a información sobre os compoñentes de hardware e de software instalados no equipamento mediante as utilidades do sistema operativo.

CA1.4 Respectáronse as especificacións técnicas do proceso de instalación.

CA1.5 Configuráronse as aplicacións segundo os criterios establecidos.

CA1.6 Solucionáronse problemas na instalación ou na integración co sistema informático.

CA1.7 Elimináronse ou engadíronse compoñentes da instalación no equipamento.

CA1.8 Actualizáronse as aplicacións.

CA1.9 Respectáronse as licenzas de software.

CA1.10 Propuxéronse solucións de software para diversos contornos de aplicación.

CA1.11 Documentáronse as incidencias.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Tipos de aplicacións ofimáticas.

   Aplicacións ofimáticas.

     Procesadores de texto.

     Follas de cálculo.

     Xestores de presentacións.

     Xestores de bases de datos.

     Tratamento da Imaxe e Vídeo.

     Xestores de correo e axendas electrónicas.
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Contidos

   Suites ofimáticas.

     Concepto de Suite Ofimática.

     Microsoft Office.

     OpenOffcie.org.

     LibreOffice.org.

     Lotus SmartSuite.

     Corel Wordperfect Office.

   Aplicacións corporativas de uso empresarial.

     Estándard ou a medida.

     Facturación e xestión de almacén

     Contabilidade.

     Xestión de persoal.

     Outras: ERP.

 Tipos de licenzas software.

   Licenza comercial e copyright.

   Dominio público.

   Open-source, software libre, freeware, shareware.

 Necesidades dos contornos de explotación.

   Necesidades da empresa.

   Requisitos da aplicación.

   Configuración do sistema informático.

   IMpacto do novo sistema.

 Requisitos das aplicacións.

 Compoñentes e complementos das aplicacións.

 Procedementos de instalación e configuración.

   Pasos previos.

   Instalación.

   Paso a explotación.

   Carga de datos.

   Probas.

 Diagnóstico e resolución de problemas.

   Detección e actuación ante u problema.

   Solución a problemas típicos do sistema.
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Contidos

   Solución a problemas típicos das aplicacións.

   Desinstalación de aplicacións.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 APLICACIÓNS DE PROCESO DE TEXTO 50

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora documentos e patróns aplicando as opcións avanzadas de procesadores de textos. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Personalizáronse as opcións do procesador de textos e da barra de ferramentas.

CA2.2 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos e imaxes.

CA2.3 Importáronse e exportáronse documentos creados con outras aplicacións e noutros formatos.

CA2.4 Deseñáronse patróns.

CA2.5 Creáronse e utilizáronse macros na realización de documentos.

CA2.6 Utilizouse a combinación de correspondencia para o envío masivo de correo.

CA2.7 Elaboráronse manuais específicos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Traballo básico con documentos

 0Combinación de correspondencia.

 0  Creación da base de datos.

 0  Inserción dos campos de combinación.

 0  Asistente de combinación.

   Un paseo polo teclado.

  Elaboración de documentos de distintos tipos (manuais, partes de incidencias, etc.).

    Corrección gramática e ortográfica.

    Autocorrección do documento.

    Elaboración do ínice de contidos.

    Elaboración dun índice terminolóxico.

    Documentos maestro.

    Elaboración de formularios.
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Contidos

      Inserción dos campos de control de formulario.

      Enlace coa base de datos.

   Carácter, liña e parágrafo.

   Inserir texto no documento.

   Desprazarse polo documento.

   Seleccionar partes do documento.

     Selección con teclado e co rato.

     Modos de selección: estandard ou área.

     Copiar.

     Pegar.

     Pegado especial.

   Traballo con arquivos: abrir, gardar, gardar como...

 Configuración do espazo de traballo.

   Opcións de visualización.

   Menús.

   Barras de ferramentas.

   Personalización dos menús e barras de ferramentas.

   Confiuración da aplicación.

 Estilos e formatos.

   Formato de carácter.

     Fontes: tipo, estilo tamaño e cor.

     Efectos da fonte: efectos, sobre/sub liñado, tachado, sombra.

     Posición: superíndice, normal, subíndice, rotación.

     Hiperligazóns: a URL, no documento.

   Formato de parágrafo.

     Bordo do parágrafo: disposiión, estilo, ancho, sombra.

     Fondo: sin recheo, cor e imaxe.

     Sangrías: dereita, esquerda, francesa.

     Espaciado: Encima e debaixo de parágrafo.

     Interliñado: simple, dobre, fixo.

     Aliñación: dereita, esquerda, centrada e xustificada.

     Fluso de texto: Parágrafos xuntos, protección viuvas e orfas.

     Separación silábica.
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     Letra capital.

   Formato de páxina.

     Tamaño da páxina.

     Orientación: vertical e orizintal.

     Configuración do diseño: dereita, esquerda, reflexada.

     Marxes da páxina.

     Fondo da páxina: sen recheo, cor e imaxe.

     Bordo e fondo de páxina.

   Seccións.

 Composición avanzada de documentos.

   Listas e esquemas.

   0Columnas periodísticas.

   Inserir símbolos especiais.

   Táboas.

     Creación.

     Inserción de filas e columnas.

     Formato das celas.

     Cálculos cos datos: funcións básicos.

   Encabezados e pes de páxina

   Nótas a pe de páxina.

   Tabulacións.

   Imaxes.

   Fórmulas matemáticas.

   Os estilos.

 Combinación de documentos.

   Control de cambios.

   Comparación de documentos.

   Xestión de versións.

   Protección do documento.

   Exportación do documento.

 Creación e uso de patróns.

   Emprego de patróns.

   Creación dun patrón.
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   Modificación de patróns.

 Importación e exportación de documentos.

   Entre o mesmo paquete ofimático.

   De diferentes paquetes ofimáticos.

   Exportación en formato PDF.

 Deseño e creación de macros.

   Elaboración dunha macro.

   Emprego da macro.

 Utilización de software e hardware para introducir textos e imaxes.

   Escaneado de imaxes.

   Escaneado de texto.

   Inserción de imaxes e/ou texto a partires dun arquivo.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 APLICACIÓNS DE FOLLA DE CÁLCULO 50

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora documentos e patróns aplicando opcións avanzadas de follas de cálculo. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Personalizáronse as opcións da folla de cálculo e da barra de ferramentas.

CA3.2 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos, números, códigos e imaxes.

CA3.3 Utilizáronse os tipos de datos e referencias para celas, rangos, follas e libros.

CA3.4 Aplicáronse fórmulas e funcións.

CA3.5 Xeráronse e modificáronse gráficos de diversos tipos.

CA3.6 Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns.

CA3.7 Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e noutros formatos.

CA3.8 Utilizouse a folla de cálculo como base de datos: creación de listas, filtraxe, protección e ordenación de datos.

CA3.9 Creáronse informes de táboas e gráficos dinámicas.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Introducción e manipulación de datos.

   Desprazarse polo documento.

   Selección de partes do documento.

   Introducción de datos.

   Modificación e eliminación de datos.

   Introducción de notas e/ou comentarios.

   Traballo con rangos de celas.

   Edición básica dos datos.

   Inserción e eliminación de filas e columnas.

   Modificación do tamaño de filas e columnas.

 Estilos.
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   Autoestilos.

   O formato de caracter nos datos.

   Aliñación dos datos.

   Bordos de celas.

   Formato dos datos da folla de cálculo: númerico, texto, data,....

 Uso de fórmulas e funcións.

   Introducción de fórmulas.

   0Erros nas fórmulas.

    Seguimento de fórmulas: mostrar relacións.

   Operadores

   Parénteses e orden de prioridade das operacións.

   Fórmulas intelixentes.

   Referencias: Absolutas, relativas e mixtas.

   Funcións.

   Comparacións lóxicas: a función SE()

   Autocumpletar fórmulas.

   Pegado especial.

 Creación de táboas e gráficos dinámicos.

   Ordear os datos.

   Filtrar os datos.

   Esquemas e subtotais.

   Introducción ás taboas dinámicas: piloto de datos.

 Uso de patróns e asistentes.

   Emprego de patrons.

   Creación e modificación de patróns.

   Asistente de formatado.

 Importación e exportación de follas de cálculo.

   Importación e exportación en formato CVS.

   Importación e exportación no propio/distinto paquete ofimático.

   Exportación en formato PDF.

 Elaboración de documentos de distintos tipos (orzamentos, facturas, inventarios, etc.).

   Gráficos e imaxes no documento.

     Inserción de imaxes.
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Contidos

     Inserción de gráficos.

     Tipos de gráfios e os seus elementos.

     Modificación do gráfico

   Mellora da productividade.

     Uso compartido de documentos.

     Relacións entre follas e libros.

   Impresión da folla de cálculo

     Imprimir follas de cálculo.

     Modificación da área de impresión.

 Deseño e creación de macros.

   Empreo de macros predefinidas.

   Creación e modificación de macros.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 BASES DE DATOS OFIMÁTICAS 48

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora documentos con bases de datos ofimáticas aplicando operacións de manipulación de datos. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os elementos das bases de datos relacionais.

CA4.2 Creáronse bases de datos ofimáticas: táboas e relacións entre estas.

CA4.3 Utilizáronse as táboas da base de datos (para inserir, modificar e eliminar rexistros).

CA4.4 Utilizáronse asistentes na creación de consultas, formularios e informes.

CA4.5 Realizouse procura e filtraxe sobre a información almacenada.

CA4.6 Creáronse e utilizáronse macros.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Elementos das bases de datos relacionais.

   Introducción ás bases de datos.

   Bases de datos relacionais.

   Tipos de arquivos e almacenamento dos rexistros.

   Elementos da base de datos: tablas, rexistros e campos.

 O espazo de traballo.

   Os menús e barras de ferramentas.

   Parámetros iniciais de configuración da aplicación.

 Creación de bases de datos.

   Tablas: creación e tipos de datos.

     Creación dunha táboa.

     Editar unha táboa existente.

     Campos e tipos de datos.

     propiedades dos datos.

     Os obxectos da base de datos.
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Contidos

     Índices.

     Relacións entre as táboas.

   Consultas: tipos e deseño.

     Consultas de selección sinxelas.

     O emprego de operadores nas consultas.

     Consultas de selección avanzadas.

     Outras consultas: creación de tabla, eliminación de rexistros, anexado de datos.

     Creación de táboas dinámicas.

   Formularios: introdución e modificación da información.

     Deseño de formularios.

     Creación de formularios.

     Formularios con subformularios.

   Informes.

     Creación de informes sinxelos.

     Edición de informes.

     Informes avanzados: totais, medias, subtotais.

 Manexo de asistentes.

   Asistente de creación de táboas.

   Asistente de creación. consultas.

   Asistente de creación de informes.

   Asistente de creación de formularios.

 Procura e filtraxe da información.

   Ordear a base de datos.

   Búsca de información.

   Filtrado dos datos.

 Deseño e creación de macros.

   Programación e emprego de Macros.

   Programación e emprego de Módulos
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 XESTIÓN DE CORREO E AXENDA ELECTRÓNICA 10

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza operacións de xestión do correo e a axenda electrónica, atendendo ás necesidades de uso para a súa configuración. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Describíronse os elementos que compoñen un correo electrónico.

CA5.2 Analizáronse as necesidades básicas de xestión de correo e axenda electrónica.

CA5.3 Configuráronse contas de correo electrónico de diversos tipos.

CA5.4 Conectáronse e sincronizáronse axendas do equipamento informático con dispositivos móbiles.

CA5.5 Operouse co caderno de enderezos.

CA5.6 Traballouse con opcións de xestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, cartafoles, etc.).

CA5.7 Utilizáronse opcións de axenda electrónica.

4.5.e) Contidos

Contidos

 ¿ Cómo funciona o correo electrónico?

   Historia do correo electrónico.

   A transmisión dun correo electrónico.

   Os apartados do correo electrónico.

     Asunto.

     Corpo da mensaxe.

     Destinatario: Para Cc ou Bcc

     Adxuntar arquivos.

 Tipos de contas de correo electrónico.

   POP3

   IMAP

 Contorno de traballo: configuración e personalización.

   O correo por Web: Gmail.
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Contidos

     Configuración da conta.

     As carpetas de correos: recibidos, enviados, papeleira.

     Ordear os correos.

     Etiquetas e cores.

     Busca dun correo.

     Enviar un correo.

     Adxuntar un arquivo.

   Cliente de correo: Mozilla Thubderbird.

     O entorno de traballo.

     Configuración da conta.

     As carpetas: recibidos, enviados, papeleira.

     Enviar un correo.

     Busca de correos. Filtros.

 Patróns e sinaturas corporativas.

   ¿Qué son os patrons de correo?

   Creación e emprego dos patróns e correo.

   Sinaturas: creación e emprego.

 Foros de noticias (news): configuración, uso e sincronización de mensaxes.

   Os servidores de noticias.

   RSS.

 Caderno de enderezos: importar, exportar, engadir contactos, crear listaxes de distribución e colocar a listaxe ao dispor doutras aplicacións ofimáticas.

 Xestión de correos.

   Almacenar correos.

   Eliminar correos.

   Filtrar e ordenar correos.

   Etiquetado dos correos.

 Xestión da axenda: citas, calendario, avisos, tarefas, etc.

   O calendario.

   As tarefas.

   O diario.

   Programar avisos.

 Sincronización con dispositivos móbiles.

   Configuración do xestor de correo: teléfono móbil ou Tableta.
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Contidos

   Programar a sincronización do correo.

   Programar a sincronización da axenda.

   Programar a sincronización do calendario.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 PRESENTACIÓNS GRÁFICAS 40

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora presentacións multimedia aplicando normas básicas de composición e deseño. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse as opcións básicas das aplicacións de presentacións.

CA3.2 Recoñecéronse os tipos de vista asociados a unha presentación.

CA3.3 Aplicouse e recoñeceuse a tipografía e as normas básicas de composición, deseño e uso da cor.

CA3.4 Creáronse presentacións.

CA3.5 Deseñáronse patróns de presentacións.

CA3.6 Utilizáronse periféricos para executar presentacións.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Deseño e edición de diapositivas.

   O espazo de traballo.

   Vistas: normal, esquema, notas clasificador de diapositivas.

   Creación básica dunha diapositiva.

 Formato de diapositivas, textos e obxectos.

   Elementos da diapositiva.

     Inserir diapositivas e elexir un deseño.

     Formato do texto.

     FontWork

     Inserción de ilustracións.

     Edición básica.

   Estilos (temas) de presentación.

   Animacións e transicións.

     Efectos de animación.

     Transición entre diapositivas.
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Contidos

   Integración de elementos multimedia.

     Vídeos e sonidos.

     Incorporar narracións.

     Inserir música.

     Inserir narracións.

 Normas de composición: tipografía e uso da cor.

 Importación e exportación de presentacións.

   Exportación da presentación.

   Imprimir a presentacións.

 Uso de patróns e asistentes: patróns de diapositivas.

   Asistente para a creación de diapositivas.

   O emprego de patróns.

 Visualización en público da presentación.

   Visualización das presentacións.

   Conexión do canón de vídeo.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 XESTIÓN DA IMAXE DIXITAL 30

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Manipula imaxes dixitais aplicando técnicas básicas de captura e de edición. SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizáronse os formatos de imaxes.

CA1.2 Recoñeceuse a necesidade dos formatos de compresión con perdas.

CA1.3 Realizáronse capturas de pantallas.

CA1.4 Realizouse a adquisición de imaxes con periféricos.

CA1.5 Traballouse con imaxes a varias resolucións, segundo a súa finalidade.

CA1.6 Analizáronse aplicacións de edición de imaxes.

CA1.7 Empregáronse ferramentas de edición de imaxe dixital.

CA1.8 Importáronse e exportáronse imaxes en diversos formatos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Formatos de imaxes.

   Formatos de almacenamento de imaxes vectoriais.

   Formatos de almacenamento de imaxes de mapa de bits.

 Parámetros das imaxes: resolución, número de cores e compresión.

   Resolución das imaxes.

   Cor das Imaxes.

   Comprensión das imaxes.

   Resolución de impresión.

 Aplicacións de retoque fotográfico.

   Gimp (GNU Image Manipulatión Program)

   Adobe Photoshop.

 Axustes de imaxe e de cor.
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Contidos

 Uso de máscaras e capas.

 Aplicación de filtros e efectos.

 Importación e exportación de imaxes.

 Uso de aplicacións de captura de pantalla.

   Aplicación recortes de windows.

   Outros programas.

 Uso de dispositivos de captura de imaxes.

   Escáner.

   Cámara fotográfica.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 XESTIÓN DE VÍDEO DIXITAL 30

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Manipula secuencias de vídeo aplicando técnicas de captura e de edición básicas. SI

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Recoñecéronse os elementos que compoñen unha secuencia de vídeo.

CA2.2 Identificáronse os tipos de formatos e codecs máis empregados.

CA2.3 Instaláronse codecs no sistema e configuráronse para o seu uso.

CA2.4 Analizáronse as posibilidades de diversas aplicacións específicas.

CA2.5 Importáronse e exportáronse secuencias de vídeo.

CA2.6 Importáronse pistas de audio e sincronizáronse coas secuencias de vídeo.

CA2.7 Aplicáronse transicións e efectos sinxelos.

CA2.8 Realizáronse conversións de formato en secuencias de audio e vídeo.

CA2.9 Traballouse con distintos formatos e diferentes taxas de compresión, en función da finalidade especificada.

CA2.10 Realizáronse capturas de secuencias da pantalla utilizando aplicacións específicas.

CA2.11 Capturáronse secuencias de vídeo cos recursos axeitados.

CA2.12 Elaboráronse vídeos titoriais.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Formatos de vídeo. Contedores. Codecs.

   Formatos de vídeo: Contedores Multimedia. (MPEG, AVI, MOV, WMV, OGG,......)

   Compresión de vídeo: Códecs. (DivX, MPEG, H.264 MPEG 4, DV,....)

 Aplicacións de edición de vídeo.

   Windows Movie Maker

   Pinnacle Studio

   Adobe Premier Pro
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Contidos

 Aplicación de transicións e de efectos.

 Sincronización do audio.

 Creación de títulos e menús.

 Edición na liña de tempo.

 Captura de secuencias de pantalla.

 Importación e exportación de vídeos.

- 24 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 APLICACIÓNS DE DIAGNÓSTICO E RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 20

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Ofrece apoio no uso de aplicacións e resolve as incidencias que se presenten. SI

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Elaboráronse guías visuais cos conceptos básicos de uso dunha aplicación.

CA4.2 Identificáronse problemas relacionados co uso de aplicacións ofimáticas.

CA4.3 Utilizáronse manuais de usuario para instruír no uso de aplicacións.

CA4.4 Aplicáronse técnicas de asesoramento no uso de aplicacións.

CA4.5 Realizáronse informes de incidencias.

CA4.6 Aplicáronse os procedementos necesarios para salvagardar a información e a súa recuperación.

CA4.7 Utilizáronse os recursos dispoñibles para arranxar incidencias (documentación técnica, axudas en liña, soporte técnico, etc.).

CA4.8 Arranxáronse as incidencias no tempo adecuado e co nivel de calidade esperado.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Elaboración de guías e manuais de uso de aplicacións.

   Documentación técnica.

   Guías de usuario.

 Formación ao usuario.

   Tipos de usuarios.

   Compoñentes, responsables e obxectivos da formación.

   Cursos de formación.

 Asistencia ó usuario e soporte técnico.

   Axuda

     Axudas on-line.

     Manuais de consulta.

   Soporte técnico.
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Contidos

     Asistencia presencial.

     Asistencia telefónica.

     Asistencia a través de internet.

     Asistencia mediante acceso remoto.

     Departamento de explotación.

 Resolución de incidencias.

   Prevención e seguridade.

     Seguridade dos datos.

     Seguridade extermna e interna.

   Detección e solución de problemas.

     Detección  actuación ante un problema.

     Solución a problemas típicos do sistema.

     Solución a problemas típicos das aplicacións.

     Desinstalación de aplicacións.

     Problemas en entornos cliente / servidor.
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MÍNIMOS EXIXIBLES

--------------------------------

Os mínimos exixibles para obter unha avalición positiva, e polo tanto ter superado o presente módulo formativo, son os determinados no Decreto

27/2010, do 25 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de "Técnico en Sistemas

Microinformáticos e Redes".

En cada unha das Unidades Didácticas da presente programación quedan reflictidos cada un destes mínimos, xunto co peso que ten cada CA na

mesma.

No caso dun posible confinamento no que haxa que pasar a un ensino a distancia ou semi presencial estes mínimos poderían variar dependendo

da época do curso en que aconteza, aínda que se intentaría cumprir cos mínimos exixibles no decreto.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

------------------------------------------------

Se ben, no apartado 4.c (Axustar avalición) da presente programación se recollen a título inividual os intrumentos de avalición para cada CA (LC,

TO ou PE) e a suma dos pesos das mesmas deberían reflictir de xeito real o peso de cada unha da partes, de xeito global os criterios de

cualificación á hora de avaliar ó alumnado  de cara a reflictir en que grao conqueriu os Resultados de Aprendizaxeserán sos seguintes

     1. Traballo diario do alumno na aula

     2. Traballos prácticos propostos na aula

     3. Traballos en grupo con presentación obligatoria

     4. Traballos prácticos obligatorios no laboratorio

     5. Probas teórico-prácticas individuais (exames)

A cualificación será numérica cun enteiro de 0 a 10 tendo un peso cada un dos aspectos anteriores na nota final de:

     A) Apartados do 1 ó 4 poderían ter un peso de ata o 30%  da nota.

     B) Apartado  (Probas individuais) ata un 70% da nota.

O alumno será avaliado en cada avaliación nos procedementos que se indicaron no apartado anterior, sendo os criterios para obter a calificación

de cada avaliación son os seguintes:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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1) As probas teórico-prácticas de coñecementos individuais:

Valoraranse ata un 70% da nota, no caso de que na avaliación existiran traballos  ou exposicións.

No caso de que non haxa traballos , a puntuación deste apartado pasa a probas teórico-prácticas de coñecementos individuais que pasarán a

valorarse ata nun 90% valorándose o traballo diario do alumno na aula nun 10%.

No caso de que a proba teña unha parte práctica e outra teórica, deberá obterse como mínimo un 5 sobre 10 en cada unha das partes para poder

superar a proba, en caso contrario, quedará suspensa.

2) As prácticas, traballos de investigación e exposicións (se as houbese)

Valoraranse ata un 20% feitos individualmente ou en grupo, e serán puntuados entre 0 e 10.

Os traballos e as prácticas individuais e en grupo soamente serán avaliadas si se entregan dentro da data e da forma solicitadas polo profesor

É imprescindible ter o 80% dos traballos entregados e valorados positivamentede, en caso contrario a valiación será NON SUPERADA.

No caso de que non existan traballos de investigación e exposicións, este 20% pasará a acumularse en "probas teórico-prácticas de coñecementos

individuais", que quedarán cun valor de ata o 90%

Para superar a avaliación é preciso obter un 5 como mínimo en cada un dos apartados, calculándose a media segundo as porcentaxes

establecidas para cada apartado.

Casos especiais:

1.- Se un alumno ou alumna non entrega o 80% dos traballos de investigación e exposición, non superará a avaliación.

2.- Se non se realizaran na avaliación traballos de investigación e exposicións, a porcentaxe do 20% pasará a acumularse en "probas teórico-

prácticas de coñecementos individuais", que quedarán cun valor de 90%

3.- No caso de que as "probas teórico-prácticas de coñecementos individuais",  teñan unha parte práctica e outra teórica identificada, deberá

obterse como mínimo un 5 sobre 10 en cada unha das partes para poder superar a proba, en caso contrario, será NON SUPERADA.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NO CASO DE CONFINAMENTO DE CLASES TOTAL OU PARCIALMENTE A DISTANCIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No caso dun confinamento no que es clases deban ser presenciais ou semipresenciais, este feito implicaría a perda daquelas vantaxes que ten a

presencialidade, pero non habería un radical no xeito de realización e entrega das tarefas por parte do alumnado, en canto que xa están a

empregar a aula virtual para a entrega das mesmas.

Neste caso como non é posible valorar o traballo diario do alumnado na aula terase en conta a participación activa do mesmo nos diversos foros,
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videoconferencias, chats de clases demostrando unha presencia activa na plataforma de telensinanza. Esta presenza activa na `plataforma e

actividades a distancia que se poidan organizar terán un peso do 10% da nota.

PRACTICAS E TRABALLOS

O alumnado eleaborará as correspondentes prácticas ou traballos na súas casas sendo posteriormente estregados en tempo e forma a través da

plataforma onde serán avaliados polo profesor, non puntuándose aqueles traballos e probas que supoñan plaxio ou que non se poda demostrar a

súa autoría.

No caso de pasar a un confinamento que sexa totalmente a distancia estas prácticas poderían ter un valor de ata o 50% da nota.

PROBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS DE COÑECEMENTOS INDIVIDUAIS

No caso das probas individuais (exames) e sempre que sexa posible, tentarase que sexan presenciais se as circunstancias o permiten. Neste caso

o peso destas probas será como no caso normal de ata un 70% ou 90 % da nota segundo houbese traballos prácticos ou non.

No caso de non haber presencialidade nas probas, tentarase facer a través da plataforma consistindo éstas en probas tipo test, resolución de

supostos prácticos ou tresposta a diversas cuestións teóricas que serán aviadas mediante a plataforma (ou outro medio que se estime convinte)

para ser valoradas polo profesor.

Nestas probas non presenciais se o profesor ten dúbidas da elaboración ou resolución das mesmas por parte do alumnado poderá citalo a unha

proba oral mediante algún medio telemático (preferentemente videoconferencia) para que dé as explicacións oportunas ou aclare cualquera outra

cuestión sobre a que houbese dúbidas. De non facelo o alumnado será avaliado de forma negativa, non tendo a parte correspondente a dita proba

superada.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

1. Recuperación ó longo do curso

Ditas actividades desenvolveranse para cada avalición non superada. Para isto, se desenvolverán exercicios e explicacións personalizadas

depenendo do sempre do número de alumnos, así como avaliacións iniciais máis afinadas que permitan detecta-las posibles causas da non

superación da avaliación e así axusta-los procesos de ensino-aprendizaxe.

Ditas actividades de recuperación incluirán todas as Unidades de Traballo pendentes de recuperar e o alumnado deberá obter unha nota igual ou
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superior ó 5 (cinco). En caso de obter unha nota superior ó 5 a nota para dita avaliación será de 5 (cinco).

Como norma xeral esta recuperación farase o antes posible, pero con carácter xeral  sempre despois da avaliación correspondente, por canto unha

mera repetición de exames sen levar a cabo actividades de recuperación non lograría acadar a finalidade da mesma.

2. Recuperación do módulo.

Entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final de módulos do primeiro curso deixarase un período non superior a tres semanas que, entre

outras actividades, se destinará á realización de actividades de recuperación do módulo para aqueles alumnos que tiveran algunha avalición

suspensa.

Para aqueles alumnos ou alumnas que teñan este módulo profesional pendente dun curso anterior, se realizarán as actividades de recuperación

seguintes:

1.- Avaliación inicial para determinar o grao de necesidades presentadas: elaboración dun informe personalizado de puntos fortes/carencias

presentadas.

2.- Preparación dun calendario personalizado de:

      a) actividades de recuperación e horarios de titoría de recuperación.

      b) actividades, criterios e métodos de avaliación.

      c) data das probas de avaliación.

3.- Seguemento da realización das actividades de recuperación.

4.- Avaliación final.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Aquél alumnado que presente un número de faltas do 10% perde o dereito a avaliación contínua.

Esto non quere dicir que perda o dereito a seguir asistindo ás clases e actividades normaisás que si que ten o dereito.

Por outra banda, non ten dereito a ser avaliado de maneira contínua tendo que presentarse o Plan de Avaliación Extraordinaria, e superar, no caso

deste módulo profesional, dúas probas (unha teórica e outra práctica) que permitan comprobar co alumno ou alumna cumpre cos obxectivos

(capacidades terminais e madurez profesional) previamente expostos deste módulo profesional.

O protocolo de actuación neste caso será, en liñas xerais, o seguinte:

   1. Facer un seguemento de que sesións perde a alumna ou alumno, e os contidos concretos impartidos nesas sesións.

   2. Porpor actividades presenciais ou non presenciais, segundo a natureza dos contidos non recibidos.

   3. Correxir as actividades que procesa e orientar o alumno ou alumna en solucións, etcétera

   4. En caso de existir profesorado con horario dispoñible (período FCT, etcétera) coordinar con dito profesorado a realización de actividades

prácticas que requiran os recursos do centro de ensino para o seu correcto desenvolvemento.

Tendo en conta os artigos pola que se regula a avaliación e acreditación académica do alumnado que cursa a formación profesional inicial na

Comunidade Autónoma de Galicia, os instrumentos de avaliación no caso de alumno ou alumna con perda de dereito a avaliación continua (debido

a un 10 por cento de faltas  sen xustificar, sobre o total de horas deste módulo profesional) que se empregarán son os seguintes:
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     * Proba escrita: constará de cuestións, problemas e outras tarefas a desenvolver de forma escrita, da mesma natureza e, o menos, da mesma

complexidade, cas desenvolvidas ó longo do curso académico polo alumnado avaliado de forma continua.

     * Proba práctica: constará de tarefas e preguntas da mesma natureza cas desenvolvidas ó longo do curso académico polo alumnado de forma

continua.

Para superar o módulo profesional compre acadar unha puntuación de, a lo menos, 5 puntos en cada proba.

A cualificación final da proba será a media aritmética das puntuacións obtidas en cada proba escrita e práctica.

Poderase realizar as probas en días distintos se houbera imposibilidade de realizalas nun mesmo día. A proba escrita poderá durar ata 4 horas,

cun descanso de 20 minutos se o alumno ou alumna o necesita. A proba práctica poderá, debido a súa natureza, prolongarse durante 6 horas,

tendo, neste caso ata 3 descansos.

Se lle comunicarán o interesado ou interesada as datas e horas das probas coa debida antelación.

O profesor tamén avaliará se a alumna ou alumno reúne os requisitos de madurez, autonomía ou identidade persoal e profesional, dentro das

devanditas probas.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Deberase constatar en que medida as tarefas e actividades propostas foron úitlies para acadar os criterios de avaliación.

Levarase un rexistro de aula dos seguintes aspectos:

  * A medida en que foron conseguidos os criterios de avaliación.

  * interese e motivación que espertaron entre o alumnado.

  * Se se conseguiu respectar o ritmo de aprendizaxe do alumnado.

  * Se os erros, bloqueos e dificultades detectadas foron os esperados

  * Se a intervención do profesor condicionou e dirixiu o traballo do alumnado.

  * Aspectos que se deben mellorar.

  * Propostas de modificación.

Con caracter mensual farase unha reunión de seguimento das programacións para ver en que porcentaxe se conqueriron os obxectivos marcados,

recollendo na mesma as posibles desviacións e as causas das mesmas (folgas, imprevistos, non adecuación das sesións, etc).

Asimesmo, e a través da aplicación de programacións da plataforma, irase facendo un seguimento individualizado desta programación, o cal nos

dará información moi útil e valiosa de cara a reformular algúns apartados da mesma para futuras modificacións para os vindeiros anos, dada a

"natureza viva" que por definición deberían ter as programacións de aula.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ten por finalidade identificar as aptitudes, coñecementos, habilidades, destrezas, intereses e motivacións que posee o alumnado para o logro dos

obxectivos do proceso de aprendizaxe por iniciar.

Os resultados permitirán ó profesor, ó alumno e a outras persoas vinculadas co proceso educativo a tomar decisións que faciliten a orientación de

dito proceso e a determinación de formas alternativas de aprendizaxe individual ou por grupos.

Aplicarase ó inicio do ano escolar e en cualquera outra oportunidade na que o profesor o crea convinte, ben por haber cambios significativos no

deveñir diario da clase ou por calquera outras circunstancias que así o aconsellen derivadas dos acontecementos individuais do alumnado.

Os seus resultados non se tomarán en conta para calificar cuantitativamente ó alumno.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Para favorecer a atención ás necesidades educativas específicas no grupo de alumnos, preténdese que a programación sexa o mais flexible e

aberta posible, de forma que favoreza os cambios que o profesor debe introducir para dar resposta ás diferencias individuais en estilos de

aprendizaxe, motivacións, intereses ou dificultades de aprendizaxe.

1.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

  * Fomento do traballo práctico.

  * Creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo. Si este clima se produce, o profesor dispón de máis tempo

para identificar ós alumnos que precisan axuda e reaccionar da forma mais conveniente en cada caso.

  * Agrupamentos flexibles e ritmos distintos.

  * Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e actividades.

  * Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos.

  * Actividades de reforzo en grupos pequenos.

2.- MEDIDAS DE REFORZO

As medidas de reforzo educativo terán como obxectivo potenciar aqueles coñecementos e procedementos, englobados nos contidos mínimos

esixibles, que non foron superados polos alumnos nas diferentes probas de avaliación e recuperación desenvolvidas ó longo do curso.

Tan pronto como se detecte que unha alumna ou alumno non pode seguir o normal desenvolvemento do ritmo do curso a pesar de que se observa

un esforzo axeitado por parte dél ou dela, se lle propondrán actividades de reforzo especialmente deseñadas para a súa problemática e

diversidade concreta. Ditas actividades se mantendrán ata que se observe que pode seguir correctamente o ritmo medio do avanze normal do

desenvolvemento do curso.

Para elo proporanse:
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  * Exercicios específicos para os alumnos que non acaden os contidos mínimos esixibles,

  * Exercicios de consolidación para os alumnos que, habendo acadado os contidos mínimos esixibles, teñan certas dificultades nalgúns contidos

e/ou procedementos.

Os alumnos con necesidades educativas especiais que requiran determinados apoios e atencións educativas, específicas por padecer

discapacidades físicas, psíquicas, sensoriais, ou por manifestar graves trastornos da personalidade o de conducta, terán unha atención

especializada, con acordo ós principios de non discriminación e normalización educativa.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Ó longo do módulo intentarase que o alumno traballe unha serie de temas que si ben non son obxectivos directos a conquerir, si que é moi

importante telos en conta por canto axudarán á formación individual en sociedade do alumnado.

Estos temas teñen a ventaxa de que están á orden do día na sociedade: nas familias, nos medios de comunicación, cos amigos.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

O alumnado ten que comprender as relacións co medio no que estamos inmersos e coñecer os problemas ambientais e as soluccións individuais e

colectivas que poden axudar ó mellorar o entorno. Tentarase fomentar a participación solidaria persoal cara ós problemas ambientais que están a

degradar o planeta. Para elo tentaremos concienciar ó alumnado no uso de aqueles compoñentes infomáticos que cumpran coas normativas

vixentes de aforro enerxético, reciclaxe de materiais sobrantes (toner, tintas, restos de ordenadores...) así como no bo uso e reciclaxe de toda a

documentación en papel que se xenera.

EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR

O consumo está presente na nosa sociedade e chegouse a uns puntos de acumular productos que non se necesitan as veces por falla de

educación. É necesario dotar ós alumnos de instrumentos de análise cara ó exceso de consumo de productos innecesarios, así como dotalos

dunhas pautas de consumo responsable e con criterios lóxicos de compra.

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE

Tentaremos crear uns hábitos de hixiene física sobre todo respectando as medidas de prevención de riscos laborais que se viron no apartado 9 o

que á larga axudará a que o alumnado mellore a súa calidade de vida.

EDUCACIÓN PARA A PAZ

No ciclo van convivir moitas persoas con intereses que non sempre serán similares polo que é un lugar idóneo para inculcar actitudes básicas de

convivencia: solidariedade, tolerancia, respecto á diversidade e capacidade de diálogo e de participación social.

Na medida das posibilidades do grupo intentarase que os traballos sexan en grupos o que favorecerá estas actitudes, sobre todo a capacidade de

traballo en grupo e escoitar as opinións dos demais.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Non existe ningunha actividade complementaria planificada en relación con este módulo profesional na data de confección da presente

programación.

De ser programada algunha actividade está será recollida a posteriori na correspondente memoria.

2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Non hai actividades extrsaescolares previstas por canto a situación actual na que nos atopamos non permite programar con seguridade ningunha

actuividade

10.Outros apartados

10.1) MATERIAL DIDÁCTICO

No referente ó material didáctico a empregar na aula, e dada a natureza cambiante dos contidos do Módulo (novas versións do Software

empregado, actualizacións, etc) tentaremos evitar un manual de referencia editado (Libro de Texto) sendo o profesor o que elabore o material

actualizado que lle será entregado ó alumnado, ben a través da plataforma Moodle ou ben suministrándollo directamente.

Asemade, empregarase en grande medida os recuros existentes en Internet, previo filtrado e revisión da idoneidad por parte do profesor, sobre

todo naquelas actividades de búsca de información e elaboración do traballos individuais ou por grupos.

10.2) ESPAZOS E EQUIPAMENTOS

Os equipamento para a impartición do presente módulo formativo rexiranse polo que se establece no decreto, tendo en conta que:

   - Os espazos formativos establecidos respectarán a normativa sobre prevención de riscos laborais, a normativa sobre seguridade e saúde no

posto de traballo,e cantas outras normas sexan de aplicación.

   - Os espazos formativos establecidos poden ser ocupados por diferentes grupos de alumnado que curse o mesmo ou outros ciclos formativos, ou

etapas educativas.

   - Non cómpre que os espazos formativos identificados se diferencien mediante pechamentos.

   - A cantidade e as características dos equipamentos que se inclúen en cada espazo deberá estar en función do número de alumnos e alumnas, e

han ser os necesarios e suficientes para garantir a calidade do ensino e a adquisición dos resultados de aprendizaxe.

   - O equipamento disporá da instalación necesaria para o seu correcto funcionamento, cumprirá as normas de seguridade e prevención de riscos,

e cantas outras sexan de aplicación, e respectaranse os espazos ou as superficies de seguridade que esixan as máquinas en funcionamento.

Para a impartición deste módulo formativo as instalación das que disporemos son as aulas de informática situadas no segundo andar do instituto,
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dotadas segúndo as instruccións anteriores e adaptadas ó reflictido no anexo II do decreto polo que se establece o currículo do ciclo.

Compre subliñar que o centro conta cun elevador para aquelos casos nos que se matricule alumnado con algún tipo de disfunción motora, ou

posibles situacións transitorias de incapacidade, así como para poder mobilizar recursos pesados.

As aulas son as numeradas como AULA21 (no que se imparte o presente módulo) para o primeiro curso e AULA20 para o segundo curso,  e

ambas aulas están dotadas con un número suficiente de ordenadores para o alumnado, pizarra dixital (SmartBoard), impresora a cor, canon de

vídeo, así como o material necesario para as prácticas naqueles módulos que así o requiran.

10.3) PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

O profesorado terá en todo momento en conta a prevención de riscos durante o desenvolvemento das clases vixiando que se cumpran en todo

momento as normas de seguridade e hixiene no traballo, principalmente as que se refiren a pantallas de visualización, postos de traballo e

manipulación eléctrica, especialmente, naquelas clases prácticas onde hai que mover e abrir equipos e tratar con conexións eléctricas.

Para elo farase especial fincapé ó referido na Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da Prevención de Riscos Laborais desenvolvida nos

seguintes Reales Decretos:

   - Real Decreto 48897, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas ao traballo con equipos que inclúan pantallas

de visualización.

   - Real Decreto 48697, de 14 de abril, polo que se establecen as condicións mínimas de seguridade e saúde nos postos de traballo.

   - Real Decreto 48797, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á manipulación manual de cargas que entrañe

riscos, en particular dorsolumbares, para os traballadores.

  - Real Decreto 6142001,de 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos traballadores fronte ao risco

eléctrico.

10.4) OUTROS COMENTARIOS

Debido ó formato "pechado" da aplicación web para a elaboración da presente programación hai aspectos importantes difíciles de recoller na

mesma, polo que calquera outra circunstancia que teña un reflexo importante á hora de programar a actividade diaria do grupo, quedará reflictida

neste apartado, que terá que ser modificado cada vez que algun feito importante modifique o recollido na mesma.

Como primeiro comentario importante cabe subliñar a interdisciplinariedade dalgúns dos módulos do ciclo, polo que en coordinación co resto do

profesorado do ciclo, poderase ver alterada a secuencialización das Unidades e contidos de cara a un apoio a outros módulos, por ser algún

contido vital para o entendemento doutro contido de outros módulos.  Neste caso quedará recollido dito cambio na secuencialización no apartado

de seguimento da programación e se podería ter en conta para futuras versións desta programación.

10.5) CONFINAMENTO POR COVID-19

No caso de pasar a un modelo telemático ou semipresencial o modo de traballar co alumnado sufriría un cambio bastante importante.

Básicamente a forma de traballar basearíase en que o alumnado colsultase o contido da unidade na plataforma, sendo este contido documentos,

- 35 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

enlaces a materiais de internet, vídeos elaborados polo profesor e todo aquel material que se considere que é oportuno para a comprensión do

tema.

Sempre e cando as características informáticas do alumnado sexan as acaídas faríanse videoconferencias co alumnado onde se lles explicaría o

tema e tarefas a realizar. Para elo se establecerían uns horarios que nun principio coincidirían co horario de clase para non interferir con outras

clases on-line do resto de profesorado e que así se poidan organizar tanto alumnos como profesores.

Compre subliñar que a día de hoxe hai algúns alumnos que non contan cun equipamento nas súas casas axeitado para a realización de

determinadas prácticas ou tarefas, polo que chegados a unha situación de semipresencialidade ou totalmente a distancia debería ser a

administración a que se encargase de aportar os equipos e conexións necesarios para que dito alum,nado poda seguir o curso con normalidade.

En calquera dos 3 casos posibles (presencialidade, semipresencialidade ou a distancia), existen varios medios a través dos cales o alumnado pode

comunicarse co profesor: ademáis da comunición persoal evidente no caso da presencialidade ou semipresencialidade, o alumnado pode usar:

- correo electrónico.

- foros da Aula Virtual.

- sistema de mensaxería da Aula Virtual.

- conferencias telemáticas (Webex ou Falemos EDU preferentemente)

- Abalar.

- teléfono nos casos máis urxentes ou no caso de aclaración de dúbidas se non fose posible manter conferencias telemáticas.

-emprego de ferramentas como Discorsd ou Slack para estar todos interconectados.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0224 Sistemas operativos en rede 92020/2021 188157

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo EMILIO DOMARCO CID

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta titulación oficial da nova Formación profesional, capacita coa capacitación de Técnico a un profesional capacitado para instalar, configurar e

manter sistemas microinformáticos, illados ou en rede, así como redes locais en pequenos contornos, asegurando a súa funcionalidade e

aplicando os protocolos establecidos de calidade, seguridade e respecto polo medio.

Estas persoas exercerán a súa actividade en empresas do sector de servizos dedicadas á comercialización, á montaxe e á reparación de

equipamentos, redes e servizos microin-formáticos en xeral, como parte do soporte informático da organización, ou en entidades de calquera

tamaño e calquera sector produtivo que utilicen sistemas microinformáticos e redes de datos para a súa xestión.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Nesta unidade daranse a coñecer as características de Windows 2012 Server para realizar a súa instalación
seguindo a documentación técnica

INTRODUCCIÓN ÓS
SISTEMAS
OPERATIVOS EN
REDE. WINDOWS
2012 R2 SERVER

8 5

2 Nesta unidade levarase a cabo a instalación dun dominio en windows despois de coñecer o concepto do
mesmo. Asimesmo traballarase cos diferentes obxectos que se manexan nun controlador de dominio: usuarios,
equipos, unidades organizativas,...

CONTROLADORES
DE DOMINIO EN
WINDOWS 2012 R2
SERVER

20 15

3 Nesta unidade crearanse os usuarios o dominio asignándolle grupos e creando Unidades organizativas.
Traballarase tamén os perfís de usuario.

ACTIVE DIRECTORY:
USUARIOS, GRUPOS
E UNIDADES
ORGANIZATIVAS

30 20

4 Nesta unidade integraranse os equipos cliente ó dominio, estudaranse os permisos e dereitos e compartiranse
recursos.

ADMINISTRACIÓN
DE REDES
WINDOWS CO
DIRECTORIO
ACTIVO

30 16

5 Nesta unidade crearanse copias de seguridade, estableceranse cuotas de disco, faranse instalacións
desatendidas, automatizranse tarefes, etc.

MANTEMENTO E
OPTIMIZACIÓN DUN
SERVIDOR
WINDOWS 2012 R2
SERVER

20 10

6 Nesta unidade daranse a coñecer as características de Linux sistema oeprativo en rede, levando a cabo a súa
instalación segundo a documentación técnica

INTRODUCCIÓN ÓS
SISTEMAS
OPERATIVOS EN
REDE. LINUX
SERVER

10 10

7 Nesta unidade verase a creación dun dominio empregando Linux. En concreto Ubuntu Server.CONTROLADORES
DE DOMINIO EN
LINUX

20 8

8 Nesta unidade crearanse os usuarios do dominio e integraranse máquinas windows no dominio.LINUX SERVER:
USUARIOS E
EQUIPOS NO
CONTROLADOR DE
DOMINIO

20 8

9 Nesta unidade levaranse a cabo as tarefas de copias de seguridade, cuotas de disco, optimización de recursos
do sistema, xestión de impresoras, etc.

MANTEMENTO E
ADMINISTRACIÓN
DUN DOMINIO EN
LINUX

30 8

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 INTRODUCCIÓN ÓS SISTEMAS OPERATIVOS EN REDE. WINDOWS 2012 R2 SERVER 8

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala e describe as características de sistemas operativos en rede, para o que interpreta a documentación técnica. NO

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Realizouse o estudo de compatibilidade do sistema informático.

CA1.2 Diferenciáronse os modos de instalación.

CA1.3 Analizáronse os manuais do sistema.

CA1.4 Planificouse e realizouse a partición do disco do servidor.

   CA1.4.1 Planificouse o particionado.

   CA1.4.2 Particionouse o disco segundo a planificación.

CA1.5 Seleccionáronse e aplicáronse os sistemas de ficheiros.

   CA1.5.1 Diferenciáronse os sistemas de ficheiros seundo a súa utilización.

   CA1.5.2 Seleccionouse o sistema de ficheiros axeitado ás necesidades. (NTFS)

CA1.6 Seleccionáronse os compoñentes para instalar.

CA1.7 Instaláronse sistemas operativos en rede libres e propietarios.

   CA1.7.1 Instaláronse sistemas operativos Microsoft Windows 2012 R2

CA1.8 Aplicáronse procedementos para a automatización de instalacións.

CA1.9 Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios.

CA1.10 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.

CA1.11 Actualizouse o sistema operativo en rede.

CA1.12 Realizouse a configuración para a actualización periódica do sistema operativo.

CA1.13 Comprobouse a conectividade do servidor cos equipamentos clientes.

CA1.14 Documentouse a instalación do sistema operativo en rede e as incidencias que xurdiran no proceso.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

    CA1.14.1 Elaborouse unha guía de instalación do sistema operativo.

    CA1.14.2 Elaborouse unha folla de seguimento de incidencias.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Introducción ós Sistemas Operativos en Rede

   Concepto de Dominio.

   Concepto de Grupo de Traballo.

   Software e Hardware dun Sistema Operativo en Rede

   Características dos Sistemas Operativos Servidores en rede.

     Características de Windows Server.

     Versións de Windows Server.

 Criterios obxectivos de selección dun Sistema Operativo en rede

   Segundo a infraestructura.

   Segundo os servizos necesarios.

   Segundo a introducción en Redes Mixtas.

 Comprobación dos requisitos técnicos.

   Requisitos de memoria.

   Requisitos de procesador.

   Requisitos de disco duro.

 Preparación da instalación. Particións e sistema de ficheiros.

   Particionado do disco en Windows

     Unha soa partición (sistema e datos xuntos)

     Varias particións (sistema e datos separados)

   Sistemas de ficheiros en Windows.

     FAT

     FAT32

     NTFS

 Métodos e automatización da instalación.

   Fases da instalación dun Sistema Operativo.

     Fase de Planificación.

     Fase de Instalación.
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PROFESIONAIS

Contidos

     Rexistro e documentación da instalación.

   Instalación de Windows 2012 R2 Server.

     Preparar o hardware (ou máquina virtual).

     Introducir o software (CD ou Imaxe).

     Selección do idioma.

     Inicio da instalación e selección da versión.

     Contrato de licenza.

     Actualización ou instalación limpa.

     Particionado do disco.

     Inicio da instalación.

     Determinación dos compoñentes a instalar.

 Personalización do contorno de usuario.

   Activar Windows, zona horaria, configuración de rede, e nome do equipo e dominio.

   Habilitar comentarios e actualizacións automáticas e descargar e instalar actualizacións automáticas.

   Agregar roles, características, cortafuegos e escritorio remoto.

   Configurar apariencia e resolución do escritorio.

 Actualización do sistema operativo en rede.

   Habilitar comentarios e actualizacións automáticas.

   Descargar manualmente as actualizacións de Windows server

 Elaboración de documentación sobre a instalación e as incidencias xurdidas no proceso.

   Elaboración da folla de incidencias de instalación do servidor.

   Elaboración da folla de rexistro da instalación do servidor.

 Instalación de sistemas operativos en rede en máquinas virtuais.

   Introducción á virtualización. VirtualBox

   Modos de rede en VirtualBox.

   Configuración dos discos en VirtualBox.

   Instalación dun Sistema Operativo
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 CONTROLADORES DE DOMINIO EN WINDOWS 2012 R2 SERVER 20

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza tarefas de xestión sobre dominios, para o que identifica necesidades e aplica ferramentas de administración específicas. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificouse a función do servizo de directorio, os seus elementos e a súa nomenclatura.

CA3.2 Recoñeceuse o concepto de dominio e as súas funcións.

CA3.3 Establecéronse relacións de confianza entre dominios.

CA3.4 Analizouse a estrutura do servizo de directorio.

CA3.5 Realizouse a instalación do servizo de directorio.

CA3.6 Realizouse a configuración básica do servizo de directorio.

CA3.7 Utilizáronse agrupacións de elementos para a creación de modelos administrativos.

CA3.8 Utilizáronse ferramentas de administración de dominios.

CA3.9 Traballouse en grupo para comprobar a aplicación en rede dos dominios e dos servizos de directorio.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Servizo de directorio e dominio.

 0Delegación da administración.

   Estructura.

   Características.

   Especificacións.

 Elementos do servizo de directorio.

   Dominio.

   Unidae Organizativa.

   Árbore.

   Bosque.

 Funcións do dominio.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Instalación dun servizo de directorio: configuración básica.

   Instalación dun servizo de directorio: Active Directory.

     Consideracións previas á instalación.

     Instalación do Rol de Dominio de Active Directory.

 Creación de dominios.

   Creación dun dominio con Active Directory.

     Promover o Servidor a Controlador de Dominio.

     Eliminación dun Dominio.

 Obxectos que administra un dominio: usuarios globais, grupos, equipamentos, etc.

   Usuarios.

   Grupos.

   Equipos.

   Unidades Organizativas (OU)

 Creación de relacións de confianza entre dominios.

   Introducción ás Relacións de Confianza.

   Crear relacións de cnfianza entre dous Dominios con Windows 2008.

   Administrar Dominios con Relacións de Confianza Externas.

 Creación de agrupacións de elementos: nomenclatura.

 Utilización de ferramentas de administración de dominios.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 ACTIVE DIRECTORY: USUARIOS, GRUPOS E UNIDADES ORGANIZATIVAS 30

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Xestiona usuarios e grupos de sistemas operativos en rede, para o que interpreta especificacións e aplica ferramentas do sistema. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Configuráronse e xestionáronse contas e perfís de usuario.

CA2.2 Configuráronse e xestionáronse contas de sistema.

CA2.3 Distinguiuse o propósito dos grupos, os seus tipos e os seus ámbitos.

CA2.4 Configuráronse e xestionáronse grupos.

CA2.5 Xestionouse a pertenza de usuarios a grupos.

CA2.6 Identificáronse as características de usuarios e grupos predeterminados e especiais.

CA2.7 Planificáronse perfís móbiles de usuarios.

CA2.8 Utilizáronse ferramentas para a administración de usuarios e grupos, incluídas no sistema operativo en rede.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Usuarios, Grupos e Unidades organizativas do Directorio Activo

   Introducción ós Usuarios e Grupos de Usuarios no Directorio Activo

   Equipos do Directorio Activo.

   Unidades Organizativas.

 Conta de usuario e de grupo.

   Xestión de contas de usuario.

     Creación de contas de usuario.

     Eliminación de contas de usuario.

     Propiedades da conta de usuario.

     Operacións sobre as contas de usuario.

     Xestión de contrasinais.

   Xestión de contas de grupos.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

     Creación dos grupos.

     Eliminación dos grupos.

     Adición de usuarios a un grupo.

     Propiedades dos grupos.

 Tipos de perfís de usuario: perfís móbiles.

 Xestión de grupos: tipos e ámbitos; propiedades; estratexias de uso.

   Grupos de Ámbito Local.

   Grupos de Ámbito Global.

   Grupos de Ámbito Universal.

 Usuarios, e grupos predeterminados e especiais do sistema.

   Contas de usuario Locais.

   Contas de usuario do Dominio.

   Contas de usuario Integradas: Administrador e Invitado.

   Contas de usuario Implícitas: LocalSystem, LocalService, NetworkService

   Grupos Locais.

   Grupos do Dominio

 Contas de usuario: patróns.

   Creación do Patrón.

   Asignación dun patron a novos usuarios.

 Contas de sistema.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 ADMINISTRACIÓN DE REDES WINDOWS CO DIRECTORIO ACTIVO 30

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Xestiona os recursos compartidos do sistema, para o que interpreta especificacións e determina niveis de seguridade. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Recoñeceuse a diferenza entre permiso e dereito.

CA4.2 Identificáronse os recursos do sistema que se vaian compartir, e en que condicións.

CA4.3 Asignáronselles permisos aos recursos do sistema que se vaian compartir.

CA4.4 Compartíronse impresoras en rede.

CA4.5 Utilizouse o contorno gráfico para compartir recursos.

CA4.6 Establecéronse niveis de seguridade para controlar o acceso do cliente aos recursos compartidos en rede.

CA4.7 Traballouse en grupo para comprobar o acceso aos recursos compartidos do sistema.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Permisos e dereitos.

   Compartir recursos dun controlador de dominio.

   Asignación de permisos en carpetas compartidas.

 Compartición de ficheiros e directorios a través da rede.

   Compartir recursos nun Controlador de Dominio.

   Compartición avanzada de recursos nun controlador de dominio.

   Compartición das carpetas públicas.

   Recursos compartidos especiais: IPC$, Netlogon$, Admin$....

 Configuración de permisos de recurso compartido.

   Permitir e denegar permisos.

   Permisos de Lectura, Escritura e Control Total.

   Permisos de Cambio, Lectura y Ejecución.

   Permisos especiais.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Configuración de impresoras compartidas en rede.

   Instalación de Impresoras.

   Compartir impresoras.

   Permisos de impresoras.

   Grupos de usuarios de impresoras.

 Seguridade no acceso aos recursos compartidos.

 Uso en redes homoxéneas.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 MANTEMENTO E OPTIMIZACIÓN DUN SERVIDOR WINDOWS 2012 R2 SERVER 20

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza tarefas de monitorización e uso do sistema operativo en rede utilizando as ferramentas axeitadas, e identifica as principais incidencias. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Describíronse as características dos programas de monitorización.

CA5.2 Identificáronse problemas de rendemento nos dispositivos de almacenaxe.

CA5.3 Observouse a actividade do sistema operativo en rede a partir das trazas xeradas polo propio sistema.

CA5.4 Realizáronse tarefas de mantemento do software instalado no sistema.

CA5.5 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.

CA5.6 Interpretouse a información de configuración do sistema operativo en rede.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Arranque do sistema operativo en rede.

   Inicio e apagado de Windows 2012 R2 Server.

   Inicio e apagado de Linux Server.

 Descrición dos fallos producidos no arranque e as posibles solucións.

 Uso de ferramentas para o control e o seguimento do rendemento do sistema operativo en rede.

   Descripción dos fallos producidos no arranque.

   Optimización do sistema operativo.

   Monitorización e mellora do rendemento o sistema operativo.

 Xestión de discos: cotas.

   Creación das Cotas.

   Activación e comprobación das cotas de disco.

   Asignación das cotas de disco.

 Xestión dos procesos relativos aos servizos do sistema operativo en rede.

 Automatización das tarefas do sistema.

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 INTRODUCCIÓN ÓS SISTEMAS OPERATIVOS EN REDE. LINUX SERVER 10

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala e describe as características de sistemas operativos en rede, para o que interpreta a documentación técnica. NO

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Realizouse o estudo de compatibilidade do sistema informático.

CA1.2 Diferenciáronse os modos de instalación.

CA1.3 Analizáronse os manuais do sistema.

CA1.4 Planificouse e realizouse a partición do disco do servidor.

CA1.5 Seleccionáronse e aplicáronse os sistemas de ficheiros.

   CA1.5.1 Diferenciáronse os sistemas de ficheiros seundo a súa utilización.

   CA1.5.3 Seleccionouse o sistema de ficheiros axeitado ás necesidades. (EXT3, SWAP, Reiser,....)

CA1.6 Seleccionáronse os compoñentes para instalar.

CA1.7 Instaláronse sistemas operativos en rede libres e propietarios.

   CA1.7.2 Instaláronse sistemas operativos Ubuntu Server

CA1.8 Aplicáronse procedementos para a automatización de instalacións.

CA1.9 Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios.

CA1.10 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.

CA1.11 Actualizouse o sistema operativo en rede.

CA1.12 Realizouse a configuración para a actualización periódica do sistema operativo.

CA1.13 Comprobouse a conectividade do servidor cos equipamentos clientes.

CA1.14 Documentouse a instalación do sistema operativo en rede e as incidencias que xurdiran no proceso.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Introducción ós Sistemas Operativos en Rede
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PROFESIONAIS

Contidos

   Concepto de Dominio.

   Software e Hardware dun Sistema Operativo en Rede

   Características dos Sistemas Operativos Servidores en rede.

     Características de Linux Server.

     Versións de Linux Server.

 Criterios obxectivos de selección dun Sistema Operativo en rede

   Segundo a infraestructura.

   Segundo os servizos necesarios.

   Segundo a introducción en Redes Mixtas.

 Comprobación dos requisitos técnicos.

   Requisitos de memoria.

   Requisitos de procesador.

   Requisitos de disco duro.

 Preparación da instalación. Particións e sistema de ficheiros.

   Particionado do disco en Linux.

     Unha soa partición (sistema e datos xuntos)

     Varias particións (sistema e datos separados)

   Sistemas de ficheiros en Linux

     EXT3

     ReinserFX

     XFS

     Swap

 Métodos e automatización da instalación.

   Fases da instalación dun Sistema Operativo.

     Fase de Planificación.

     Fase de Instalación.

     Rexistro e documentación da instalación.

   Instalación de Linux Server.

     Inicio do asistente.

     Particionado do disco/s.

     Usuario, equipo e contrasinal.

     Configuración horaria e xeográfica.

     Proxy da rede.
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PROFESIONAIS

Contidos

     Programas a instalar.

     Configurar actualizacións.

     Cargador (Grub / Lilo )

 Personalización do contorno de usuario.

   Configurar nome do equipo.

   Configurade a rede do equipo.

   Cambiar ou configurar o proxy da rede.

   Configurar apariencia e resolución do escritorio.

 Actualización do sistema operativo en rede.

   Configuración dos repositorios en Linux Server.

   Actualización do software.

   Programar as actualizacións do servidor e do software en Linux.

 Elaboración de documentación sobre a instalación e as incidencias xurdidas no proceso.

   Elaboración da folla de incidencias de instalación do servidor.

   Elaboración da folla de rexistro da instalación do servidor.

 Instalación de sistemas operativos en rede en máquinas virtuais.

   Introducción á virtualización. VirtualBox

   Modos de rede en VirtualBox.

   Configuración dos discos en VirtualBox.

   Instalación dun Sistema Operativo
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 CONTROLADORES DE DOMINIO EN LINUX 20

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza tarefas de xestión sobre dominios, para o que identifica necesidades e aplica ferramentas de administración específicas. SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificouse a función do servizo de directorio, os seus elementos e a súa nomenclatura.

CA3.2 Recoñeceuse o concepto de dominio e as súas funcións.

CA3.3 Establecéronse relacións de confianza entre dominios.

CA3.4 Analizouse a estrutura do servizo de directorio.

CA3.5 Realizouse a instalación do servizo de directorio.

CA3.6 Realizouse a configuración básica do servizo de directorio.

CA3.7 Utilizáronse agrupacións de elementos para a creación de modelos administrativos.

CA3.8 Utilizáronse ferramentas de administración de dominios.

CA3.9 Traballouse en grupo para comprobar a aplicación en rede dos dominios e dos servizos de directorio.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Servizo de directorio e dominio.

 0Delegación da administración.

   Estructura.

   Características.

   Especificacións.

 Elementos do servizo de directorio.

 Funcións do dominio.

 Instalación dun servizo de directorio: configuración básica.

   Instalación dun servizo de directorio: Samba

     Instalación dos paquetes necesrios: smaba, smbclient, samba-client e smbfs.

     Arrancar e parar o servizo:smbd start/stop/
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PROFESIONAIS

Contidos

     Análise do ficheiro de configuración: smb.conf

     Administración de Samba.

 Creación de dominios.

   Creación dun dominio con Samba.

     Configurar Samba como Controlador de Dominio.

     Usuarios Samba en un Controlador de Dominio.

     Recursos compartidos Samba.

 Obxectos que administra un dominio: usuarios globais, grupos, equipamentos, etc.

   Usuarios.

   Grupos.

   Equipos.

   Unidades Organizativas (OU)

 Creación de agrupacións de elementos: nomenclatura.

 Utilización de ferramentas de administración de dominios.

   Administración de Samba con Swat.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 LINUX SERVER: USUARIOS E EQUIPOS NO CONTROLADOR DE DOMINIO 20

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Xestiona usuarios e grupos de sistemas operativos en rede, para o que interpreta especificacións e aplica ferramentas do sistema. SI

RA4 - Xestiona os recursos compartidos do sistema, para o que interpreta especificacións e determina niveis de seguridade. SI

RA6 - Realiza tarefas de integración de sistemas operativos libres e propietarios, para o que utiliza as ferramentas incluídas nos sistemas e instala software
específico. SI

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Configuráronse e xestionáronse contas e perfís de usuario.

CA2.2 Configuráronse e xestionáronse contas de sistema.

CA2.3 Distinguiuse o propósito dos grupos, os seus tipos e os seus ámbitos.

CA2.4 Configuráronse e xestionáronse grupos.

CA2.5 Xestionouse a pertenza de usuarios a grupos.

CA2.6 Identificáronse as características de usuarios e grupos predeterminados e especiais.

CA2.7 Planificáronse perfís móbiles de usuarios.

CA2.8 Utilizáronse ferramentas para a administración de usuarios e grupos, incluídas no sistema operativo en rede.

CA4.1 Recoñeceuse a diferenza entre permiso e dereito.

CA4.2 Identificáronse os recursos do sistema que se vaian compartir, e en que condicións.

CA4.3 Asignáronselles permisos aos recursos do sistema que se vaian compartir.

CA4.4 Compartíronse impresoras en rede.

CA4.5 Utilizouse o contorno gráfico para compartir recursos.

CA4.6 Establecéronse niveis de seguridade para controlar o acceso do cliente aos recursos compartidos en rede.

CA4.7 Traballouse en grupo para comprobar o acceso aos recursos compartidos do sistema.

CA6.1 Identificouse a necesidade de compartir recursos en rede entre varios sistemas operativos.

CA6.2 Comprobouse a conectividade da rede nun escenario heteroxéneo.

CA6.3 Describiuse a funcionalidade dos servizos que permiten compartir recursos en rede.
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA6.4 Instaláronse e configuráronse servizos para compartir recursos en rede.

CA6.5 Accedeuse a sistemas de ficheiros en rede desde equipamentos con diferentes sistemas operativos.

CA6.6 Accedeuse a impresoras en rede desde equipamentos con diferentes sistemas operativos.

CA6.7 Establecéronse niveis de seguridade para controlar o acceso do usuario aos recursos compartidos en rede.

CA6.8 Instaláronse e aseguráronse servizos para permitir o acceso remoto ao sistema.

CA6.9 Realizáronse tarefas administrativas de xeito remoto utilizando terminais gráficos para o acceso ao sistema.

CA6.10 Traballouse en grupo para comprobar o funcionamento dos servizos instalados.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Conta de usuario e de grupo.

   Xestión de contas de usuario.

     Creación de contas de usuario.

     Eliminación de contas de usuario.

     Propiedades da conta de usuario.

     Operacións sobre as contas de usuario.

     Xestión de contrasinais.

   Xestión de contas de grupos.

     Creación dos grupos.

     Eliminación dos grupos.

     Adición de usuarios a un grupo.

   Ficheiros relacionados coas contas de usuarios e grupos.

     etc/paswd

     etc/shadow

     etc/group

     etc/skel

 Tipos de perfís de usuario: perfís móbiles.

 Xestión de grupos: tipos e ámbitos; propiedades; estratexias de uso.

 Usuarios, e grupos predeterminados e especiais do sistema.

   Contas de usuario Locais.

   Contas de usuario do Dominio.
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Contidos

   Grupos Locais.

   Grupos do Dominio

 Contas de usuario: patróns.

   Creación do Patrón.

   Asignación dun patron a novos usuarios.

 Contas de sistema.

 Permisos e dereitos.

   Compartir recursos dun controlador de dominio.

   Asignación de permisos en carpetas compartidas.

 Compartición de ficheiros e directorios a través da rede.

   Compartir recursos nun Controlador de Dominio.

   Compartición avanzada de recursos nun controlador de dominio.

 Configuración de permisos de recurso compartido.

   Permitir e denegar permisos.

   Permisos de Lectura, Escritura e Control Total.

   Permisos de Cambio, Lectura y Ejecución.

   Permisos especiais.

 Descrición de escenarios heteroxéneos.

 Configuración de recursos compartidos en rede.

 Seguridade dos recursos compartidos en rede.

 Terminais gráficos para acceso remoto.

 uso en redes heteroxéneas.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 MANTEMENTO E ADMINISTRACIÓN DUN DOMINIO EN LINUX 30

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza tarefas de monitorización e uso do sistema operativo en rede utilizando as ferramentas axeitadas, e identifica as principais incidencias. SI

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Describíronse as características dos programas de monitorización.

CA5.2 Identificáronse problemas de rendemento nos dispositivos de almacenaxe.

CA5.3 Observouse a actividade do sistema operativo en rede a partir das trazas xeradas polo propio sistema.

CA5.4 Realizáronse tarefas de mantemento do software instalado no sistema.

CA5.5 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.

CA5.6 Interpretouse a información de configuración do sistema operativo en rede.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Configuración de impresoras compartidas en rede.

   Instalación de Impresoras.

   Compartir impresoras.

   Permisos de impresoras.

   Grupos de usuarios de impresoras.

 Seguridade no acceso aos recursos compartidos.

 Uso en redes homoxéneas.

 Arranque do sistema operativo en rede.

   Inicio e apagado de Linux Server.

 Descrición dos fallos producidos no arranque e as posibles solucións.

 Uso de ferramentas para o control e o seguimento do rendemento do sistema operativo en rede.

   Descripción dos fallos producidos no arranque.

   Optimización do sistema operativo.

   Monitorización e mellora do rendemento o sistema operativo.

 Xestión de discos: cotas.
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Contidos

   Creación das Cotas.

   Activación e comprobación das cotas de disco.

   Asignación das cotas de disco.

 Xestión dos procesos relativos aos servizos do sistema operativo en rede.

 Automatización das tarefas do sistema.

 Descrición de escenarios heteroxéneos.

   Clientes Windows nun Controlador de Dominio Linux Server.

   Acceso a Dominios Linux Server con clientes Windows.

 Instalación, configuración e uso de servizos de rede para compartir recursos.

   Crear contas de confianza.

   Comprobación dos clientes ó unirse ó dominio.

   Comprobación previa de clientes Windows 8 / 10 para unirse a un dominio Linux.

   Unir / desunir clientes windows a un dominio Linux.

   Iniciar sesión con clientes Windows nun dominio linux server.
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MÍNIMOS EXIXIBLES

--------------------------------

Os mínimos exixibles para obter unha avalición positiva, e polo tanto ter superado o presente módulo formativo, son os determinados no Decreto

27/2010, do 25 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de "Técnico en Sistemas

Microinformáticos e Redes".

En cada unha das Unidades Didácticas da presente programación quedan reflictidos cada un destes mínimos, xunto co peso que ten cada CA na

mesma.

No caso dun posible confinamento no que haxa que pasar a un ensino a distancia ou semi presencial estes mínimos poderían variar dependendo

da época do curso en que aconteza, aínda que se intentaría cumprir cos mínimos exixibles no decreto.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

------------------------------------------------

Se ben, no apartado 4.c (Axustar avalición) da presente programación se recollen a título inividual os intrumentos de avalición para cada CA (LC,

TO ou PE) e a suma dos pesos das mesmas deberían reflictir de xeito real o peso de cada unha da partes, de xeito global os criterios de

cualificación á hora de avaliar ó alumnado  de cara a reflictir en que grao conqueriu os Resultados de Aprendizaxeserán sos seguintes

     1. Traballo diario do alumno na aula

     2. Traballos prácticos propostos na aula

     3. Traballos en grupo con presentación obligatoria

     4. Traballos prácticos obligatorios no laboratorio

     5. Probas teórico-prácticas individuais (exames)

A cualificación será numérica cun enteiro de 0 a 10 tendo un peso cada un dos aspectos anteriores na nota final de:

     A) Apartados do 1 ó 4 poderían ter un peso de ata o 30%  da nota.

     B) Apartado  (Probas individuais) ata un 70% da nota.

O alumno será avaliado en cada avaliación nos procedementos que se indicaron no apartado anterior, sendo os criterios para obter a calificación

de cada avaliación son os seguintes:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

- 24 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

1) As probas teórico-prácticas de coñecementos individuais:

Valoraranse ata un 70% da nota, no caso de que na avaliación existiran traballos  ou exposicións.

No caso de que non haxa traballos , a puntuación deste apartado pasa a probas teórico-prácticas de coñecementos individuais que pasarán a

valorarse ata nun 90% valorándose o traballo diario do alumno na aula nun 10%.

No caso de que a proba teña unha parte práctica e outra teórica, deberá obterse como mínimo un 5 sobre 10 en cada unha das partes para poder

superar a proba, en caso contrario, quedará suspensa.

2) As prácticas, traballos de investigación e exposicións (se as houbese)

Valoraranse ata un 20% feitos individualmente ou en grupo, e serán puntuados entre 0 e 10.

Os traballos e as prácticas individuais e en grupo soamente serán avaliadas si se entregan dentro da data e da forma solicitadas polo profesor

É imprescindible ter o 80% dos traballos entregados e valorados positivamentede, en caso contrario a valiación será NON SUPERADA.

No caso de que non existan traballos de investigación e exposicións, este 20% pasará a acumularse en "probas teórico-prácticas de coñecementos

individuais", que quedarán cun valor de ata o 90%

Para superar a avaliación é preciso obter un 5 como mínimo en cada un dos apartados, calculándose a media segundo as porcentaxes

establecidas para cada apartado.

Casos especiais:

1.- Se un alumno ou alumna non entrega o 80% dos traballos de investigación e exposición, non superará a avaliación.

2.- Se non se realizaran na avaliación traballos de investigación e exposicións, a porcentaxe do 20% pasará a acumularse en "probas teórico-

prácticas de coñecementos individuais", que quedarán cun valor de 90%

3.- No caso de que as "probas teórico-prácticas de coñecementos individuais",  teñan unha parte práctica e outra teórica identificada, deberá

obterse como mínimo un 5 sobre 10 en cada unha das partes para poder superar a proba, en caso contrario, será NON SUPERADA.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NO CASO DE CONFINAMENTO DE CLASES TOTAL OU PARCIALMENTE A DISTANCIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No caso dun confinamento no que es clases deban ser presenciais ou semipresenciais, este feito implicaría a perda daquelas vantaxes que ten a

presencialidade, pero non habería un radical no xeito de realización e entrega das tarefas por parte do alumnado, en canto que xa están a

empregar a aula virtual para a entrega das mesmas.

Neste caso como non é posible valorar o traballo diario do alumnado na aula terase en conta a participación activa do mesmo nos diversos foros,
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videoconferencias, chats de clases demostrando unha presencia activa na plataforma de telensinanza. Esta presenza activa na `plataforma e

actividades a distancia que se poidan organizar terán un peso do 10% da nota.

PRACTICAS E TRABALLOS

O alumnado eleaborará as correspondentes prácticas ou traballos na súas casas sendo posteriormente estregados en tempo e forma a través da

plataforma onde serán avaliados polo profesor, non puntuándose aqueles traballos e probas que supoñan plaxio ou que non se poda demostrar a

súa autoría.

No caso de pasar a un confinamento que sexa totalmente a distancia estas prácticas poderían ter un valor de ata o 50% da nota.

PROBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS DE COÑECEMENTOS INDIVIDUAIS

No caso das probas individuais (exames) e sempre que sexa posible, tentarase que sexan presenciais se as circunstancias o permiten. Neste caso

o peso destas probas será como no caso normal de ata un 70% ou 90 % da nota segundo houbese traballos prácticos ou non.

No caso de non haber presencialidade nas probas, tentarase facer a través da plataforma consistindo éstas en probas tipo test, resolución de

supostos prácticos ou tresposta a diversas cuestións teóricas que serán aviadas mediante a plataforma (ou outro medio que se estime convinte)

para ser valoradas polo profesor.

Nestas probas non presenciais se o profesor ten dúbidas da elaboración ou resolución das mesmas por parte do alumnado poderá citalo a unha

proba oral mediante algún medio telemático (preferentemente videoconferencia) para que dé as explicacións oportunas ou aclare cualquera outra

cuestión sobre a que houbese dúbidas. De non facelo o alumnado será avaliado de forma negativa, non tendo a parte correspondente a dita proba

superada.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

1. Recuperación ó longo do curso (primeira e segunda avaliación)

Ditas actividades desenvolveranse para cada avalición non superada. Para isto, se desenvolverán exercicios e explicacións personalizadas

depenendo do sempre do número de alumnos, así como avaliacións iniciais máis afinadas que permitan detecta-las posibles causas da non

superación da avaliación e así axusta-los procesos de ensino-aprendizaxe.
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Ditas actividades de recuperación incluirán todas as Unidades de Traballo pendentes de recuperar e o alumnado deberá obter unha nota igual ou

superior ó 5 (cinco). En caso de obter unha nota superior ó 5 a nota para dita avaliación será de 5 (cinco).

Como norma xeral esta recuperación farase o antes posible, pero con carácter xeral  sempre despois da avaliación correspondente, por canto unha

mera repetición de exames sen levar a cabo actividades de recuperación non lograría acadar a finalidade da mesma.

Aquel alumnado que non lograra superar unha das recuperacións propostas, terá a posibilidade de superar o módulo facendo un exame final de

todas a avalicións, que será previó ó período de FCT. En caso de non superalo tería que ir á avalición fnal.

2. Recuperación final do módulo.

Para aquel alumnado que logo da segunda avalición non superasen o módulo, entre o segundo e terceiro trimestre,  faránse actividades de

recuperación de cara a un exame final que poderá ser de tódalas avalicións suspensas ou so daquela que teña suspensa.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Aquél alumnado que presente un número de faltas (sen xustificar ou xustificadas) do 10% perde o dereito a avaliación contínua.

Esto non quere dicir que perda o dereito a seguir asistindo ás clases e actividades normaisás que si que ten o dereito.

Por outra banda, non ten dereito a ser avaliado de maneira contínua tendo que presentarse o Plan de Avaliación Extraordinaria, e superar, no caso

deste módulo profesional, dúas probas (unha teórica e outra práctica) que permitan comprobar co alumno ou alumna cumpre cos obxectivos

(capacidades terminais e madurez profesional) previamente expostos deste módulo profesional.

O protocolo de actuación neste caso será, en liñas xerais, o seguinte:

   1. Facer un seguemento de que sesións perde a alumna ou alumno, e os contidos concretos impartidos nesas sesións.

   2. Porpor actividades presenciais ou non presenciais, segundo a natureza dos contidos non recibidos.

   3. Correxir as actividades que procesa e orientar o alumno ou alumna en solucións, etcétera

   4. En caso de existir profesorado con horario dispoñible (período FCT, etcétera) coordinar con dito profesorado a realización de actividades

prácticas que requiran os recursos do centro de ensino para o seu correcto desenvolvemento.

Tendo en conta os artigos pola que se regula a avaliación e acreditación académica do alumnado que cursa a formación profesional inicial na

Comunidade Autónoma de Galicia, os instrumentos de avaliación no caso de alumno ou alumna con perda de dereito a avaliación continua (debido

a un 10 por cento de faltas, xustificadas ou sen xustificar, sobre o total de horas deste módulo profesional) que se empregarán son os seguintes:

     * Proba escrita: constará de cuestións, problemas e outras tarefas a desenvolver de forma escrita, da mesma natureza e, o menos, da mesma

complexidade, cas desenvolvidas ó longo do curso académico polo alumnado avaliado de forma continua.

     * Proba práctica: constará de tarefas e preguntas da mesma natureza cas desenvolvidas ó longo do curso académico polo alumnado de forma

continua.

Para superar o módulo profesional compre acadar unha puntuación de, a lo menos, 5 puntos en cada proba.
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A cualificación final da proba será a media aritmética das puntuacións obtidas en cada proba escrita e práctica.

Poderase realizar as probas en días distintos se houbera imposibilidade de realizalas nun mesmo día. A proba escrita poderá durar ata 4 horas,

cun descanso de 20 minutos se o alumno ou alumna o necesita. A proba práctica poderá, debido a súa natureza, prolongarse durante 6 horas,

tendo, neste caso ata 3 descansos.

Se lle comunicarán o interesado ou interesada as datas e horas das probas coa debida antelación.

O profesor tamén avaliará se a alumna ou alumno reúne os requisitos de madurez, autonomía ou identidade persoal e profesional, dentro das

devanditas probas.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Deberase constatar en que medida as tarefas e actividades propostas foron úitlies para acadar os criterios de avaliación.

Levarase un rexistro de aula dos seguintes aspectos:

  * A medida en que foron conseguidos os criterios de avaliación.

  * interese e motivación que espertaron entre o alumnado.

  * Se se conseguiu respectar o ritmo de aprendizaxe do alumnado.

  * Se os erros, bloqueos e dificultades detectadas foron os esperados

  * Se a intervención do profesor condicionou e dirixiu o traballo do alumnado.

  * Aspectos que se deben mellorar.

  * Propostas de modificación.

Con caracter mensual farase unha reunión de seguimento das programacións para ver en que porcentaxe se conqueriron os obxectivos marcados,

recollendo na mesma as posibles desviacións e as causas das mesmas (folgas, imprevistos, non adecuación das sesións, etc).

Asimesmo, e a través da aplicación de programacións da plataforma, irase facendo un seguimento individualizado desta programación, o cal nos

dará información moi útil e valiosa de cara a reformular algúns apartados da mesma para futuras modificacións para os vindeiros anos, dada a

"natureza viva" que por definición deberían ter as programacións de aula.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ten por finalidade identificar as aptitudes, coñecementos, habilidades, destrezas, intereses e motivacións que posee o alumnado para o logro dos

obxectivos do proceso de aprendizaxe por iniciar.

Os resultados permitirán ó profesor, ó alumno e a outras persoas vinculadas co proceso educativo a tomar decisións que faciliten a orientación de

dito proceso e a determinación de formas alternativas de aprendizaxe individual ou por grupos.

Aplicarase ó inicio do ano escolar e en cualquera outra oportunidade na que o profesor o crea convinte, ben por haber cambios significativos no

deveñir diario da clase ou por calquera outras circunstancias que así o aconsellen derivadas dos acontecementos individuais do alumnado.
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Os seus resultados non se tomarán en conta para calificar cuantitativamente ó alumno.

Nunha reunión de departamento, logo de inciado o curso, tomaranse as decisións referentes ó alumnado tentando detectar as necesidades

mediante posta en común do profesorado do curso previa observación ó longo das primeiras semanas.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Para favorecer a atención ás necesidades educativas específicas no grupo de alumnos, preténdese que a programación sexa o mais flexible e

aberta posible, de forma que favoreza os cambios que o profesor debe introducir para dar resposta ás diferencias individuais en estilos de

aprendizaxe, motivacións, intereses ou dificultades de aprendizaxe.

1.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

* Fomento do traballo práctico.

* Creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo. Si este clima se produce, o profesor dispón de máis tempo

para identificar ós alumnos que precisan axuda e reaccionar da forma mais conveniente en cada caso.

* Agrupamentos flexibles e ritmos distintos.

* Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e actividades.

* Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos.

* Actividades de reforzo en grupos pequenos.

2.- MEDIDAS DE REFORZO

As medidas de reforzo educativo terán como obxectivo potenciar aqueles coñecementos e procedementos, englobados nos contidos mínimos

esixibles, que non foron superados polos alumnos nas diferentes probas de avaliación e recuperación desenvolvidas ó longo do curso.

Tan pronto como se detecte que unha alumna ou alumno non pode seguir o normal desenvolvemento do ritmo do curso a pesar de que se observa

un esforzo axeitado por parte dél ou dela, se lle propondrán actividades de reforzo especialmente deseñadas para a súa problemática e

diversidade concreta. Ditas actividades se mantendrán ata que se observe que pode seguir correctamente o ritmo medio do avanze normal do

desenvolvemento do curso.

Para elo proporanse:

* Exercicios específicos para os alumnos que non acaden os contidos mínimos esixibles,

* Exercicios de consolidación para os alumnos que, habendo acadado os contidos mínimos esixibles, teñan certas dificultades nalgúns contidos

e/ou procedementos

Os alumnos con necesidades educativas especiais que requiran determinados apoios e atencións educativas, específicas por padecer

discapacidades físicas, psíquicas, sensoriais, ou por manifestar graves trastornos da personalidade o de conducta, terán unha atención

especializada, con acordo ós principios de non discriminación e normalización educativa.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Ó longo do módulo intentarase que o alumno traballe unha serie de temas que si ben non son obxectivos directos a conquerir, si que é moi

importante telos en conta por canto axudarán á formación individual en sociedade do alumnado.

Estos temas teñen a ventaxa de que están á orden do día na sociedade: nas familias, nos medios de comunicación, cos amigos.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

O alumnado ten que comprender as relacións co medio no que estamos inmersos e coñecer os problemas ambientais e as soluccións individuais e

colectivas que poden axudar ó mellorar o entorno. Tentarase fomentar a participación solidaria persoal cara ós problemas ambientais que están a

degradar o planeta. Para elo tentaremos concienciar ó alumnado no uso de aqueles compoñentes infomáticos que cumpran coas normativas

vixentes de aforro enerxético, reciclaxe de materiais sobrantes (toner, tintas, restos de ordenadores...) así como no bo uso e reciclaxe de toda a

documentación en papel que se xenera.

EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR

O consumo está presente na nosa sociedade e chegouse a uns puntos de acumular productos que non se necesitan as veces por falla de

educación. É necesario dotar ós alumnos de instrumentos de análise cara ó exceso de consumo de productos innecesarios, así como dotalos

dunhas pautas de consumo responsable e con criterios lóxicos de compra.

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE

Tentaremos crear uns hábitos de hixiene física sobre todo respectando as medidas de prevención de riscos laborais que se viron no apartado 9 o

que á larga axudará a que o alumnado mellore a súa calidade de vida.

EDUCACIÓN PARA A PAZ

No ciclo van convivir moitas persoas con intereses que non sempre serán similares polo que é un lugar idóneo para inculcar actitudes básicas de

convivencia: solidariedade, tolerancia, respecto á diversidade e capacidade de diálogo e de participación social.

Na medida das posibilidades do grupo intentarase que os traballos sexan en grupos o que favorecerá estas actitudes, sobre todo a capacidade de

traballo en grupo e escoitar as opinións dos demais.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

1. Actividades Complementarias.

Non existe ningunha actividade complementaria planificada en relación con este módulo profesional na data de confección da presente

programación.
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De ser programada algunha actividade está será recollida a posteriori na correspondente memoria.

2. Actividades Extraescolares.

No primeiro trimestre (outubro) o alumnado fará unha visita á Tecnoimaxín - Feirta do Emprego e Formación que se celebra na Guarda.

De ser posible a súa concerción tamén se visitará en datas a concretar o Hospital  Alvaro Cunqueiro para ver como son as súas instalacións

informáticas.

10.Outros apartados

10.1) MATERIAL DIDÁCTICO

No referente ó material didáctico a empregar na aula, e dada a natureza cambiante dos contidos do Módulo (novas versións dos sistemas

operativos, actualizacións, etc) tentaremos evitar un manual de referencia editado (Libro de Texto) sendo o profesor o que elabore o material

actualizado que lle será entregado ó alumnado, ben a través da plataforma Moodle ou ben suministrándollo directamente.

Asemade, empregarase en grande medida os recuros existentes en Internet, previo filtrado e revisión da idoneidad por parte do profesor, sobre

todo naquelas actividades de búsca de información e elaboración do traballos individuais ou por grupos.

10.2) ESPAZOS E EQUIPAMENTOS

Os equipamento para a impartición do presente módulo formativo rexiranse polo que se establece no decreto, tendo en conta que:

   - Os espazos formativos establecidos respectarán a normativa sobre prevención de riscos laborais, a normativa sobre seguridade e saúde no

posto de traballo,e cantas outras normas sexan de aplicación.

   - Os espazos formativos establecidos poden ser ocupados por diferentes grupos de alumnado que curse o mesmo ou outros ciclos formativos, ou

etapas educativas.

   - Non cómpre que os espazos formativos identificados se diferencien mediante pechamentos.

   - A cantidade e as características dos equipamentos que se inclúen en cada espazo deberá estar en función do número de alumnos e alumnas, e

han ser os necesarios e suficientes para garantir a calidade do ensino e a adquisición dos resultados de aprendizaxe.

   - O equipamento disporá da instalación necesaria para o seu correcto funcionamento, cumprirá as normas de seguridade e prevención de riscos,

e cantas outras sexan de aplicación, e respectaranse os espazos ou as superficies de seguridade que esixan as máquinas en funcionamento.

Para a impartición deste módulo formativo as instalación das que disporemos son as aulas de informática situadas no segundo andar do instituto,

dotadas segúndo as instruccións anteriores e adaptadas ó reflictido no anexo II do decreto polo que se establece o currículo do ciclo.

Compre subliñar que o centro conta cun elevador para aquelos casos nos que se matricule alumnado con algún tipo de disfunción motora, ou

posibles situacións transitorias de incapacidade, así como para poder mobilizar recursos pesados.

- 31 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

As aulas son as numeradas como AULA21 para o primeiro curso e AULA20 para o segundo curso, no que se imparte o presente módulo e ambas

aulas están dotadas con un número suficiente de ordenadores para o alumnado, pizarra dixital (SmartBoard), impresora a cor, canon de vídeo, así

como o material necesario para as prácticas naqueles módulos que así o requiran.

10.3) PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

O profesorado terá en todo momento en conta a prevención de riscos durante o desenvolvemento das clases vixiando que se cumpran en todo

momento as normas de seguridade e hixiene no traballo, principalmente as que se refiren a pantallas de visualización, postos de traballo e

manipulación eléctrica, especialmente, naquelas clases prácticas onde hai que mover e abrir equipos e tratar con conexións eléctricas.

Para elo farase especial fincapé ó referido na Lei 54/2003 de reforma do marco normativo da Prevención de Riscos Laborais desenvolvida nos

seguintes Reales Decretos:

   - Real Decreto 48897, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas ao traballo con equipos que inclúan pantallas

de visualización.

   - Real Decreto 48697, de 14 de abril, polo que se establecen as condicións mínimas de seguridade e saúde nos postos de traballo.

   - Real Decreto 48797, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á manipulación manual de cargas que entrañe

riscos, en particular dorsolumbares, para os traballadores.

  - Real Decreto 6142001,de 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos traballadores fronte ao risco

eléctrico.

10.4) OUTROS COMENTARIOS

Debido ó formato "pechado" da aplicación web para a elaboración da presente programación hai aspectos importantes difíciles de recoller na

mesma, polo que calquera outra circunstancia que teña un reflexo importante á hora de programar a actividade diaria do grupo, quedará reflictida

neste apartado, que terá que ser modificado cada vez que algun feito importante modifique o recollido na mesma.

Como primeiro comentario importante cabe subliñar a interdisciplinariedade dalgúns dos módulos do ciclo, polo que en coordinación co resto do

profesorado do ciclo, poderase ver alterada a secuencialización das Unidades e contidos de cara a un apoio a outros módulos, por ser algún

contido vital para o entendemento doutro contido de outros módulos.  Neste caso quedará recollido dito cambio na secuencialización no apartado

de seguimento da programación e se podería ter en conta para futuras versións desta programación.

10.5) CONFINAMENTO POR COVID-19

No caso de pasar a un modelo telemático ou semipresencial o modo de traballar co alumnado sufriría un cambio bastante importante.

Básicamente a forma de traballar basearíase en que o alumnado colsultase o contido da unidade na plataforma, sendo este contido documentos,

enlaces a materiais de internet, vídeos elaborados polo profesor e todo aquel material que se considere que é oportuno para a comprensión do

tema.

Sempre e cando as características informáticas do alumnado sexan as acaídas faríanse videoconferencias co alumnado onde se lles explicaría o
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tema e tarefas a realizar. Para elo se establecerían uns horarios que nun principio coincidirían co horario de clase para non interferir con outras

clases on-line do resto de profesorado e que así se poidan organizar tanto alumnos como profesores.

Compre subliñar que a día de hoxe hai algúns alumnos que non contan cun equipamento nas súas casas axeitado para a realización de

determinadas prácticas ou tarefas, polo que chegados a unha situación de semipresencialidade ou totalmente a distancia debería ser a

administración a que se encargase de aportar os equipos e conexións necesarios para que dito alum,nado poda seguir o curso con normalidade.

Debido á natureza deste módulo eminentemente práctico e no que fan falla uns recursos de equipamente superiores ó normal en canto a

procesador e memoria, é posible que algún alumnado non teña a posibilidade de realizar algunha práctica. establecerense mecanismos

alternativos en forma de traballos teóricos cos que se poidan acadar os obxectivos.

En calquera dos 3 casos posibles (presencialidade, semipresencialidade ou a distancia), existen varios medios a través dos cales o alumnado pode

comunicarse co profesor: ademáis da comunición persoal evidente no caso da presencialidade ou semipresencialidade, o alumnado pode usar:

- correo electrónico.

- foros da Aula Virtual.

- sistema de mensaxería da Aula Virtual.

- conferencias telemáticas (Webex ou Falemos EDU preferentemente)

- Abalar.

- teléfono nos casos máis urxentes ou no caso de aclaración de dúbidas se non fose posible manter conferencias telemáticas.

-emprego de ferramentas como Discorsd ou Slack para estar todos interconectados.

- 33 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0225 Redes locais 82020/2021 255213

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo DANIEL JOSÉ SOTO RODRÍGUEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Estas persoas exercen a súa actividade nomeadamente en empresas do sector de servizos dedicadas á comercialización, á montaxe e á

reparación de equipamentos, redes e servizos microinformáticos en xeral, como parte do soporte informático da organización, ou en entidades de

calquera tamaño e calquera sector produtivo que utilicen sistemas microinformáticos e redes de datos para a súa xestión.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

* Técnico instalador ou reparador de equipamentos informáticos.

* Técnico de soporte informático.

* Técnico de redes de datos.

* Reparador/a de periféricos de sistemas microinformáticos.

* Comercial de microinformática.

* Operador/a de teleasistencia.

* Operador/a de sistemas.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Identificación e
caracterización das
redes locais

62 25

2 Despregamento físico
e interconexión de
redes locais con
cables

32 13

3 Normas de prevención
de riscos laborais e
respecto polo medio
ambiente

32 12

4 Despregamento lóxico
das redes locais con
cables

66 25

5 Despregamento de
redes locais sen fíos

35 15

6 Mantemento da rede 28 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Identificación e caracterización das redes locais 62

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás características de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus compoñentes. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Describíronse os principios de funcionamento das redes locais.

CA1.2 Identificáronse os tipos de redes con cables.

CA1.3 Describíronse os elementos de diversas redes locais e a súa función.

CA1.4 Identificáronse e clasificáronse os medios de transmisión.

CA1.5 Recoñeceuse o mapa físico da rede local.

CA1.6 Utilizáronse aplicacións para representar o mapa físico da rede local.

CA1.7 Recoñecéronse as topoloxías de rede.

CA1.8 Identificáronse estruturas alternativas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Características: vantaxes e inconvenientes.

 Tipos.

 Elementos de rede.

 Topoloxía.

 Arquitecturas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Despregamento físico e interconexión de redes locais con cables 32

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás características de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus compoñentes. NO

RA2 - Monta a estrutura de redes locais con cables, para o que identifica e selecciona os seus compoñentes. SI

RA3 - Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo aos estándares requiridos. NO

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.4 Identificáronse e clasificáronse os medios de transmisión.

CA1.5 Recoñeceuse o mapa físico da rede local.

CA1.6 Utilizáronse aplicacións para representar o mapa físico da rede local.

CA1.7 Recoñecéronse as topoloxías de rede.

CA1.8 Identificáronse estruturas alternativas.

CA2.1 Diferenciáronse os medios de transmisión en redes con cables.

CA2.2 Recoñecéronse os detalles dos cables da instalación e o seu despregamento (categoría dos cables, espazos polos que discorren, soporte para as canalizacións, etc.).

CA2.3 Seleccionáronse e montáronse as canalizacións e os tubos.

CA2.4 Montáronse os armarios de comunicacións e os seus accesorios.

CA2.5 Tendeuse a instalación de cables polas canalizacións.

CA2.6 Montáronse e conectáronse as tomas de usuario e os paneis de parcheamento.

CA2.7 Probáronse as liñas de comunicación entre as tomas de usuario e os paneis de parcheamento.

CA2.8 Etiquetáronse os cables e as tomas de usuario.

CA2.9 Empregáronse as ferramentas axeitadas.

CA3.1 Interpretouse o plan de montaxe lóxica da rede.

CA3.2 Montáronse os adaptadores de rede nos equipamentos.

CA3.3 Montáronse conectadores sobre cables de rede (de cobre e de fibra).

CA3.4 Montáronse os equipamentos de conmutación nos armarios de comunicacións.
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Criterios de avaliación

CA3.5 Conectáronse os equipamentos de conmutación aos paneis de parcheamento segundo a lóxica do plan de instalación.

CA3.6 Conectáronse os equipamentos ás tomas de usuario segundo a lóxica do plan de instalación.

CA3.7 Verificouse a conectividade da instalación.

CA3.8 Configuráronse parámetros básicos dos conmutadores.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Mapa físico e lóxico dunha rede local.

 Espazos.

 0Recomendacións na instalación de cables.

 Cuartos de comunicacións.

 Armarios de comunicacións. Paneis de parcheamento.

 Canalizacións.

 Medios de transmisión (par trenzado, fibra óptica, etc.).

 Conectadores e tomas de rede.

 Ferramentas.

 Conexión de tomas.

 Creación de cables.

 Adaptadores para rede con cables.

 Dispositivos de interconexión de redes.

 Redes mixtas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Normas de prevención de riscos laborais e respecto polo medio ambiente 32

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental ao identificar os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

CA7.2 Operouse coas ferramentas respectando as normas de seguridade.

CA7.3 Traballouse coa calidade requirida.

CA7.4 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte, etc.

CA7.5 Describíronse os elementos de seguridade das ferramentas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

CA7.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.7 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Despregamento lóxico das redes locais con cables 66

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás características de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus compoñentes. NO

RA3 - Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo aos estándares requiridos. NO

RA4 - Prepara os equipamentos da rede local configurando os protocolos axeitados. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.5 Recoñeceuse o mapa físico da rede local.

CA1.6 Utilizáronse aplicacións para representar o mapa físico da rede local.

CA1.7 Recoñecéronse as topoloxías de rede.

CA1.8 Identificáronse estruturas alternativas.

CA3.7 Verificouse a conectividade da instalación.

CA3.8 Configuráronse parámetros básicos dos conmutadores.

CA3.9 Creáronse e configuráronse as redes virtuais de área local (VLAN).

CA4.1 Instalouse o software correspondente.

CA4.2 Identificáronse os protocolos.

CA4.3 Identificouse o ámbito de rede dos equipamentos.

CA4.4 Empregáronse ferramentas gráficas e de texto para a configuración dos parámetros básicos nos equipamentos.

CA4.5 Verificouse a conectividade lóxica dos equipamentos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Mapa físico e lóxico dunha rede local.

 Dispositivos de interconexión de redes.

 Redes mixtas.

 Procedementos de instalación.

 Protocolos.
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Contidos

 TCP/IP: estrutura. Clases de IP.

 Enderezos IP. IPv4. IPv6.

 Configuración dos adaptadores de rede en sistemas operativos libres e propietarios.

 Configuración básica dos dispositivos de interconexión de rede con cables.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Despregamento de redes locais sen fíos 35

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Monta a estrutura de redes locais sen fíos, para o que identifica e selecciona os seus compoñentes. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse as características funcionais das redes sen fíos.

CA5.2 Identificáronse os xeitos de funcionamento das redes sen fíos.

CA5.3 Recoñecéronse os elementos das redes sen fíos.

CA5.4 Identificáronse os protocolos.

CA5.5 Instaláronse adaptadores e puntos de acceso sen fíos.

CA5.6 Instalouse o software correspondente.

CA5.7 Configuráronse os xeitos de funcionamento e os parámetros básicos.

CA5.8 Comprobouse a conectividade entre dispositivos e adaptadores sen fíos.

CA5.9 Realizáronse probas de cobertura.

CA5.10 Aplicáronse mecanismos de acceso seguro ás redes sen fíos seguindo especificacións técnicas dadas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Adaptadores para redes sen fíos.

 Dispositivos de interconexión de redes sen fíos.

 Redes mixtas.

 Elementos das redes sen fíos.

 Medios de transmisión.

 Protocolos.

 Recomendacións na instalación de redes sen fíos.

 Seguridade básica en redes sen fíos.

 Configuración básica dos dispositivos de interconexión de redes sen fíos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Mantemento da rede 28

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Mantén unha rede local, para o que interpreta recomendacións de fábrica do hardware e do software, e establece a relación entre as disfuncións e as súas
causas. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse incidencias e comportamentos anómalos.

CA6.2 Monitorizáronse os sinais visuais dos dispositivos de interconexión.

CA6.3 Verificáronse os protocolos de comunicacións.

CA6.4 Empregáronse aplicacións de verificación do funcionamento da rede.

CA6.5 Localizouse a causa da disfunción.

CA6.6 Identificouse a responsabilidade do hardware ou do software na disfunción.

CA6.7 Restituíuse o funcionamento substituíndo equipamentos ou elementos.

CA6.8 Solucionáronse as disfuncións do software mediante a configuración ou a reinstalación.

CA6.9 Elaborouse un informe de incidencias.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Estratexias.

 Parámetros do rendemento.

 Incidencias físicas e incidencias lóxicas en redes locais.

 Monitorización de redes con cables e sen eles.

 Ferramentas de diagnóstico.

 Comandos e programas.
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MÍNIMOS EXIXIBLES

-------------------------

Os mínimos exixibles para obter unha avalición positiva, e polo tanto ter superado o prosente móduo formativo, son os determinados no Decreto

27/2010, do 25 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de "Técnico en Sistemas

Microinformáticos e Redes".

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

-------------------------------------

Existen tres sesións de avaliación onde se emitirá unha nota (con cifras enteiras do 1 ao 10) segundo os criterios de avaliación expresados para

cada unidade didáctica. Para o cálculo da nota final terase en conta:

* Resultado de probas teorico-prácticas: Probas individuais acerca dos contidos estudiados nunha ou varias UD. Poden conter preguntas teóricas

de tipo test, respostas curtas ou desenvolvemento, así como esixir a resolución de exercicios e supostos prácticos, podendo estos ser realizados

en papel ou no ordenador. Nalgúns casos, cando se estime oportuno e cando a unidade didáctica o permita, dita proba poderá ser un traballo e a

súa exposición oral. Non se permitirá o uso de ningún dispositivo electrónico nestas probas agás os expresamente indicados na propia proba

(coma calculadoras, móbiles, reloxos intelixentes, etc.). Ata o 90% da nota.

*  A resolución das tarefas, traballos, exercicios e prácticas propostas en clase: é imprescindible para superar o módulo entregar os traballos

propostos polo profesor nas condicións e prazos establecidos. O/a alumno/a que non entregue en prazo máis do 25% dos traballos propostos non

poderá superar a avaliación. Valorarase a correción, limpeza e orde. Ata o 10% da nota.

A nota final de cada avaliación calcularase coma a media ponderada dos dous apartados anteriores. Para ponderar a nota e poder superar cada

avaliación cómpre obter un mínimo de 5 puntos sobre 10.

Para superar o módulo e preciso ter, alomenos, un 5 sobre 10 en cada avaliación.

*** NO CASO DE CONFINAMENTO E CLASES TOTAL OU PARCIALMENTE A DISTANCIA ***

O confinamento ou o paso a clases semipresenciais ou totalmente a distancia, implicaría a perda de todo aquelo que aporta a presencialidade pero

non un cambio radical no xeito de facer/entregar as tarefas. O cambio sería mínimo no caso das probas teórico/prácticas, neste caso, no canto do

papel usariamos a propia Aula Virtual para desenvolvelas.

Polo tanto, no caso de que debido á pandemia pola COVID-19 a educación pase a ser total ou parcialmente a distancia, manteranse os criterios de

cualificación establecidos, pasando a facer os exames a través da Aula Vitual do centro e, igual que no caso presencial, mantendo a entrega de

tarefas na mesma Aula Vitual.

Os exames realizaranse preferentemente de forma presencial. Se non fora posible, de forma oral/escrita a través dunha plataforma de

videoconferencia.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Para o alumnado que non supere o módulo ó final da terceira avaliación programaranse actividades de recuperación consistentes en cuestionarios,

tarefas, prácticas, etc. que terán lugar entre a terceira avaliación e a avaliación final. Ademáis, este alumnado terá que realizar a proba

teórico/práctica da avaliación final demostrando ter acadado os contidos mínimos esixibles especificados nesta programación para a superación do

módulo.

A nota final obtida no módulo para o alumnado que teña que asistir a avaliación final será únicamente a correspondente á citada proba (non se

terán en conta as tarefas, agás que o profesor considere que sí se deben ter en conta debido a que o alumno/a tivo que acudir a avaliación

extraordinaria por causas xustificadas). Para obter unha avalición positiva do módulo o alumnado terá que obter un mínimo de 5 puntos sobre 10.

Para o alumnado que non supere o módulo na avaliación final pero que acceda ao segundo curso do ciclo co módulo suspenso, establecerase un

plan de recuperación que será tutelado polo/a profesor de Redes Locais do curso seguinte.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

A perda do dereito a avaliación continua por ter superado o 10% de faltas de asistencia inxustificadas (26 horas) suporá que o alumnado poderá

seguir asistindo a clase pero deberá acollerse ó sistema extraordinario de avaliación.

A avaliación extraordinaria realizarase no mes de xuño, unha vez rematada a terceira avaliación e consistirá nunha proba teórico/práctica dos

contidos completos do módulo e co mesmo nivel de esixencia en canto a coñecementos (mínimos) que o requirido ao alumnado que superou as

tres avaliacións no procedemento ordinario.

A nota final obtida no módulo para o alumnado que teña que asistir a avaliación extraordinaria será únicamente a correspondente á citada proba

(non se terán en conta as tarefas nin a actitude na clase, agás que o profesor considere que sí se deben ter en conta debido a que o alumno/a tivo

que acudir a avaliación extraordinaria por causas xustificadas). Para superar a avaliación o alumnado terá que obter un mínimo de 5 puntos sobre

10.

*** NO CASO DE CONFINAMENTO E CLASES TOTAL OU PARCIALMENTE A DISTANCIA ***

Non se terán en conta as faltas de asistencia COVID-19 de cara á perda da avaliación continua, tanto no caso de confinamento coma no caso de

faltas por cuarentenas ou contaxio.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A avaliación da práctica docente no módulo contémplase non só como valoración do rendemento do alumnado no seu proceso de aprendizaxe,

senón tamén como fonte

de información para revisar e reformular o deseño da programación.

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Por iso as informacións recollidas a través das distintas probas realizadas ao alumnado neste proceso de ensino-aprendizaxe ao longo de todo o

curso

poderanse utilizar na reprogramación de sucesivas unidades para adaptalas ao nivel e diversidade do grupo, dentro da concepción de currículo

aberto e

flexible contemplada no deseño xeral do ciclo.

Neste sentido, tralos resultados obtidos en cada trimestre poderanse reformular medidas tanto preventivas como correctoras para o seguinte

trimestre

e/ou curso.

Este seguimento levarase a cabo tanto de forma individual como colectiva (co equipo docente que forma o departamento), especialmente nas

reunións de avaliación.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ten por finalidade identificar as aptitudes, coñecementos, habilidades, destrezas, intereses e motivacións que posee o alumnado para o logro dos

obxectivos do proceso de aprendizaxe por iniciar.

Os resultados permitirán ao profesorado, ao alumnado e a outras persoas vinculadas co proceso educativo tomar decisións que faciliten a

orientación

de dito proceso e a determinación de formas alternativas de aprendizaxe individual ou por grupos.

Aplicaráse ao inicio do ano escolar e en cualquera outra oportunidade na que o profesorado o crea convinte, ben por haber cambios significativos

no

devir diario da clase ou por calquera outras circunstancias que así o aconsellen, derivadas dos acontecementos individuais do alumnado.

Os seus resultados non se tomarán en conta para cualificar ao alumnado.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

En primeiro lugar, as Administracións educativas deben adoptar procedementos singulares naqueles centros escolares nos cales resulte necesaria

unha intervención educativa diferenciada, aportando os recursos materiais e de profesorado necesarios e proporcionarase o apoio técnico e

humano

preciso para o logro da compensación educativa.

En segundo lugar, o departamento de Orientación detectará, identificará e valorará as necesidades educativas especiais, e deseñará e coordinará

os

plans de apoio para atender á diversidade do alumnado do centro. Para isto contará cun equipo de profesionais cualificados e estará en contacto

cos

profesores titores e cos pais.
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Por último, preténdese que a programación sexa flexible e aberta e así favoreza os cambios que o profesorado debe introducir para dar resposta

ás

diferencias individuais en estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses ou dificultades de aprendizaxe.

Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

     * Fomento do traballo práctico.

     * Creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo. Si este clima se produce, o profesorado dispón de máis

tempo

para identificar o alumnado que precisa axuda e proporcionar a máis convinte en cada caso.

     * Agrupamentos flexibles e ritmos distintos.

     * Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e as actividades.

     * Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades do alumnado.

     * Actividades de reforzo en grupos pequenos.

Como medidas individuais, para os alumnos estranxeiros que descoñezan a lingua e cultura españolas e galegas, ou que presenten graves

carencias

en coñecementos básicos, fomentarase a lectura de libros e catálogos de carácter técnico.

Co alumnado superdotado intelectualmente, para que as actividades non resulten desmotivadoras, será maior o grao de esixencia nos aspectos

científicos e de deseño dos contidos. Ademáis, unha vez satisfeitos os obxectivos básicos, proporánse actividades complementarias que estimulen

a

súa creatividade e autonomía.

O alumnado con necesidades educativas especiais que requiran, nun período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, e en particular no que

se

refire á avaliación, determinados apoios e atencións educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriais ou por

manifestar graves trastornos da personalidade ou de conducta, terán unha atención especializada, con acordo aos principios de non discriminación

e

normalización educativa, e sempre previo informe do departamento de Orientación e co seu apoio.

Os alumnos que reciban estas medidas de reforzo educativo, ó final do módulo profesional, deberán demostrar, igual que o resto dos alumnos, que

acadaron os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva do módulo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Tendo en conta que unha das nosas metas é a formación integral do alumnado, terase en conta a transversalidade dos valores. Estes concíbense

como o conxunto de contidos pertencentes a campos do coñecemento moi diversos, que deben ser abordados cun enfoque interdisciplinario e que

se

aprecian de maneira integrada tanto nos obxectivos como nos contidos de tódolos módulos que conforman o currículo.

O alumnado ten que comprender as relacións co medio no que estamos inmersos e coñecer os problemas ambientais e as soluccións individuais e

colectivas que poden axudar a mellorar o entorno. Tentarase fomentar a participación solidaria persoal cara ós problemas ambientais que están a

degradar o planeta. Para elo tentaremos concienciar ao alumnado no uso daqueles compoñentes informáticos que cumpran coas normativas
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vixentes

de aforro enerxético, reciclaxe de materiais sobrantes (toner, tintas, restos de ordenadores...) así como no bo uso e reciclaxe de toda a

documentación

en papel que se xenera.

Educación ambiental:

Evitaráse proxectos empresariais non respectuosos co medio ambiente e o perigo de determinados residuos informáticos.

Educación moral e cívica:

Axustaráse á lexislación de todo o relacionado, por exemplo, o respecto da propiedade intelectual do software, o uso adecuado da Internet...

Educación para a paz e a convivencia:

Promoveráse como principio fundamental o respecto mutuo e o respecto a regras de convivencia no día a día da aula.

Educación do consumidor:

Hai diversidade de empresas comerciais e diversidade de produtos. O consumidor ten a posibilidade de elixir de acordo a uns criterios. A

posibilidade

de elección entre software libre e propietario. Esixir unha documentación correcta e adecuada as empresas subministradoras. Aprendizaxe para a

toma de decisións.

Educación para a saúde:

Tentaremos crear uns hábitos de hixiene física sobre todo respectando as medidas de prevención de riscos laborais, o que á larga axudará a que o

alumnado mellore a súa calidade de vida.

Obxetivos:

    * Considerar as tarefas de forma responsable, respetando o material.

    * Desenvolver e consolidar hábitos de estudo, disciplina individual e traballo en equipo como condición necesaria para a aplicación efectiva das

tarefas de ensino-aprendizaxe.

    * Comprender e exercer os seus dereitos e as súas obrigas en relación aos outros, rexeitando a discriminación por razón se sexo ou crenzas.

    * Practicar tolerancia, cooperación e solidariedade entre os individuos e grupos.

    * Respetar o medio ambiente e acadar unha conciencia social activa.

    * Cumprir as normas de prevención de riscos laborais e protección individual e colectiva.

Nas actividades de ensino-aprendizaxe, tentarase contribuír a acadar estes obxectivos xerais mediante:

    * Traballo en grupos heteroxéneos en sexo e habilidades dos membros.

    * Prazos de entrega de tarefas fixados con antelación.

    * Seguimento do plan programado de actividades do módulo.

    * Estimulación por parte do profesorado.

O incumplimento ou non acadar os obxectivos xerais referentes aos aspectos transversais serán motivo de sanción, acordada polo profesorado

segundo

a transgresión cometida.

Nas datas sinaladas recollidas no PEC, o grupo-clase seguirá a mesma programación colaborando na elaboración de materiais para a páxina web

do
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centro.

Ademais dos contidos, incorpórase no módulo a formación noutras áreas prioritarias relativas a: Tecnoloxías da Información e a Comunicación (en

adiante TIC), idiomas dos Países da Unión Europea, o traballo en equipo, etc.

Por tratarse dun módulo pertencente a un ciclo formativo da familia de Informática, as tecnoloxías TICs están plenamente  integradas na actividade

docente.

En  canto aos idiomas dos Países da Unión Europea, fomentarase a súa familiarización ao facilitar vídeos, escritos, documentos, bibliografías, etc.

nestes idiomas, en particular en inglés, así como promover no alumnado a consulta de páxinas en Internet en distintos idiomas, en función da

participación do alumnado nos programas Erasmus+. O traballo en equipo potenciarase mediante a proposta de exercicios a realizar en grupos de

dous ou máis, procurando que os compoñentes do  grupo teñan que involucrarse e colaborar na súa execución. Por outra banda, o profesorado

debe

tamén axudar a inculcar uns valores ao seu alumnado, esta educación en valores realízase mediante temas transversais e intenta favorecer a

tolerancia, a convivencia e o multiculturalismo, tanto dentro como fóra da aula. Todas as unidades didácticas poranse en contacto con algún destes

temas sempre que pola súa afinidade o fagan posible.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

*** NO CASO DE QUE A PANDEMIA O PERMITISE ***

Todas as actividades propostas polo Departamento de  Orientación que vaian dirixidas ao alumnado do ciclo de informática e todas as actividades

propostas polo Departamento de Informática.

O departamento deixa aberta a porta á asistencia a conferencias e seminarios, que ou ben se planifiquen polo departamento ou ben vaian xurdindo

no ámbito social e sexan consideradas de interese.

*** NO CASO DE QUE A PANDEMIA NON O PERMITISE ***

Debido á pandemia, no ano 2020 non se prevén actividades extraescolares.

10.Outros apartados

10.1) Material didáctico

No referente ó material didáctico a empregar na aula, e dada a natureza cambiante dos contidos do Módulo (novas versións dos sistemas

operativos, actualizacións, etc) tentarase evitar un manual de referencia editado (Libro de Texto) sendo o profesor o que elabore o material

actualizado que lle será entregado ó alumnado, ben a través da plataforma Moodle ou ben suministrándollo directamente.

Asemade, empregarase en grande medida os recuros existentes en Internet, previo filtrado e revisión da idoneidade por parte do profesorado,

sobre todo naquelas actividades de búsca de información e elaboración de traballos individuais ou por grupos.
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10.2) Outros comentarios

Debido ao formato "pechado" da aplicación web para a elaboración da presente programación hai aspectos importantes difíciles de recoller na

mesma, polo que calquera outra circunstancia que teña un reflexo importante á hora de programar a actividade diaria do grupo, quedará reflictida

neste apartado, que terá que ser modificado cada vez que algún feito importante modifique o recollido na mesma.

Como primeiro comentario importante, cabe subliñar a interdisciplinariedade dalgúns dos módulos do ciclo, polo que en coordinación co resto do

profesorado do ciclo, poderáse ver alterada a secuencialización das unidades didácticas e contidos de cara a un apoio a outros módulos, por ser

algún contido vital para o entendemento doutro contido doutros módulos.  Neste caso quedará recollido dito cambio na secuencialización no

apartado de seguimento da programación e se podería ter en conta para futuras versións desta programación.

10.3) COVID-19

*** CASO DE CLASES EN RÉXIME SEMIPRESENCIAL OU TOTALMENTE A DISTANCIA ***

Debido á pandemia provocada polo COVID-19, se se dera o caso de ter que impartir clases en réxime semipresencial e sempre que se resolveran

os problemas técnicos inherentes a esta solución, tanto no propio centro como nas casas do alumnado (conexións de mala calidade, ordenadores

con limitacións importantes, etc.), retransmitiríanse as clases en streaming para o alumnado que quedase na casa, mentres na aula, o xeito de

traballar sería similar ó das clases presenciais.

Se fora preciso impartir clases de xeito totalmente a distancia, igual que no caso anterior, trataríase de retransmitir as clases por Internet vía

streaming, sempre que fora posible, é dicir, que se resolveran tódolos problemas inherentes a esta solución.

En ámbolos dóus casos, continuariamos usando a Aula Virtual do centro, onde, coma sempre, estaría dispoñible toda a documentación

teórico/práctica para que o alumnado puidera adquirir as competencias do módulo. Neste caso, fora ou non posible o streaming, engadiríanse

vídeos coas explicacións dos contidos para que o alumnado puidera visualizar de novo as explicacións tantas veces como precisase.

Cabe destacar que en calquera dos 3 casos posibles (presencialidade, semipresencialidade ou a distancia), existen varios medios a través dos

cales o alumnado pode comunicarse co profesor: ademáis da comunición persoal evidente no caso da presencialidade ou semipresencialidade, o

alumnado pode usar:

- correo electrónico.

- foros da Aula Virtual.

- sistema de mensaxería da Aula Virtual.

- conferencias telemáticas (Webex ou Falemos EDU preferentemente)

- Abalar.

- teléfono nos casos máis urxentes ou no caso de aclaración de dúbidas se non fose posible manter conferencias telemáticas.

- estudiaríase o caso de abrir un grupo de Telegram se a comunicación non resultase todo o fluída que debera ser.

- estudiaríase o caso de utilizar Discord como plataforma para as clases se outras opcións indicadas anteriormente deran problemas técnicos ou

non se mostrasen axeitadas.

- 18 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0225 Redes locais 82020/2021 255213

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo DANIEL JOSÉ SOTO RODRÍGUEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Estas persoas exercen a súa actividade nomeadamente en empresas do sector de servizos dedicadas á comercialización, á montaxe e á

reparación de equipamentos, redes e servizos microinformáticos en xeral, como parte do soporte informático da organización, ou en entidades de

calquera tamaño e calquera sector produtivo que utilicen sistemas microinformáticos e redes de datos para a súa xestión.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

* Técnico instalador ou reparador de equipamentos informáticos.

* Técnico de soporte informático.

* Técnico de redes de datos.

* Reparador/a de periféricos de sistemas microinformáticos.

* Comercial de microinformática.

* Operador/a de teleasistencia.

* Operador/a de sistemas.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Identificación e
caracterización das
redes locais

62 25

2 Despregamento físico
e interconexión de
redes locais con
cables

32 13

3 Normas de prevención
de riscos laborais e
respecto polo medio
ambiente

32 12

4 Despregamento lóxico
das redes locais con
cables

66 25

5 Despregamento de
redes locais sen fíos

35 15

6 Mantemento da rede 28 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Identificación e caracterización das redes locais 62

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás características de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus compoñentes. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Describíronse os principios de funcionamento das redes locais.

CA1.2 Identificáronse os tipos de redes con cables.

CA1.3 Describíronse os elementos de diversas redes locais e a súa función.

CA1.4 Identificáronse e clasificáronse os medios de transmisión.

CA1.5 Recoñeceuse o mapa físico da rede local.

CA1.6 Utilizáronse aplicacións para representar o mapa físico da rede local.

CA1.7 Recoñecéronse as topoloxías de rede.

CA1.8 Identificáronse estruturas alternativas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Características: vantaxes e inconvenientes.

 Tipos.

 Elementos de rede.

 Topoloxía.

 Arquitecturas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Despregamento físico e interconexión de redes locais con cables 32

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás características de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus compoñentes. NO

RA2 - Monta a estrutura de redes locais con cables, para o que identifica e selecciona os seus compoñentes. SI

RA3 - Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo aos estándares requiridos. NO

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.4 Identificáronse e clasificáronse os medios de transmisión.

CA1.5 Recoñeceuse o mapa físico da rede local.

CA1.6 Utilizáronse aplicacións para representar o mapa físico da rede local.

CA1.7 Recoñecéronse as topoloxías de rede.

CA1.8 Identificáronse estruturas alternativas.

CA2.1 Diferenciáronse os medios de transmisión en redes con cables.

CA2.2 Recoñecéronse os detalles dos cables da instalación e o seu despregamento (categoría dos cables, espazos polos que discorren, soporte para as canalizacións, etc.).

CA2.3 Seleccionáronse e montáronse as canalizacións e os tubos.

CA2.4 Montáronse os armarios de comunicacións e os seus accesorios.

CA2.5 Tendeuse a instalación de cables polas canalizacións.

CA2.6 Montáronse e conectáronse as tomas de usuario e os paneis de parcheamento.

CA2.7 Probáronse as liñas de comunicación entre as tomas de usuario e os paneis de parcheamento.

CA2.8 Etiquetáronse os cables e as tomas de usuario.

CA2.9 Empregáronse as ferramentas axeitadas.

CA3.1 Interpretouse o plan de montaxe lóxica da rede.

CA3.2 Montáronse os adaptadores de rede nos equipamentos.

CA3.3 Montáronse conectadores sobre cables de rede (de cobre e de fibra).

CA3.4 Montáronse os equipamentos de conmutación nos armarios de comunicacións.
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Criterios de avaliación

CA3.5 Conectáronse os equipamentos de conmutación aos paneis de parcheamento segundo a lóxica do plan de instalación.

CA3.6 Conectáronse os equipamentos ás tomas de usuario segundo a lóxica do plan de instalación.

CA3.7 Verificouse a conectividade da instalación.

CA3.8 Configuráronse parámetros básicos dos conmutadores.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Mapa físico e lóxico dunha rede local.

 Espazos.

 0Recomendacións na instalación de cables.

 Cuartos de comunicacións.

 Armarios de comunicacións. Paneis de parcheamento.

 Canalizacións.

 Medios de transmisión (par trenzado, fibra óptica, etc.).

 Conectadores e tomas de rede.

 Ferramentas.

 Conexión de tomas.

 Creación de cables.

 Adaptadores para rede con cables.

 Dispositivos de interconexión de redes.

 Redes mixtas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Normas de prevención de riscos laborais e respecto polo medio ambiente 32

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental ao identificar os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

CA7.2 Operouse coas ferramentas respectando as normas de seguridade.

CA7.3 Traballouse coa calidade requirida.

CA7.4 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte, etc.

CA7.5 Describíronse os elementos de seguridade das ferramentas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

CA7.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.7 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Despregamento lóxico das redes locais con cables 66

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás características de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus compoñentes. NO

RA3 - Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo aos estándares requiridos. NO

RA4 - Prepara os equipamentos da rede local configurando os protocolos axeitados. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.5 Recoñeceuse o mapa físico da rede local.

CA1.6 Utilizáronse aplicacións para representar o mapa físico da rede local.

CA1.7 Recoñecéronse as topoloxías de rede.

CA1.8 Identificáronse estruturas alternativas.

CA3.7 Verificouse a conectividade da instalación.

CA3.8 Configuráronse parámetros básicos dos conmutadores.

CA3.9 Creáronse e configuráronse as redes virtuais de área local (VLAN).

CA4.1 Instalouse o software correspondente.

CA4.2 Identificáronse os protocolos.

CA4.3 Identificouse o ámbito de rede dos equipamentos.

CA4.4 Empregáronse ferramentas gráficas e de texto para a configuración dos parámetros básicos nos equipamentos.

CA4.5 Verificouse a conectividade lóxica dos equipamentos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Mapa físico e lóxico dunha rede local.

 Dispositivos de interconexión de redes.

 Redes mixtas.

 Procedementos de instalación.

 Protocolos.
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Contidos

 TCP/IP: estrutura. Clases de IP.

 Enderezos IP. IPv4. IPv6.

 Configuración dos adaptadores de rede en sistemas operativos libres e propietarios.

 Configuración básica dos dispositivos de interconexión de rede con cables.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Despregamento de redes locais sen fíos 35

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Monta a estrutura de redes locais sen fíos, para o que identifica e selecciona os seus compoñentes. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse as características funcionais das redes sen fíos.

CA5.2 Identificáronse os xeitos de funcionamento das redes sen fíos.

CA5.3 Recoñecéronse os elementos das redes sen fíos.

CA5.4 Identificáronse os protocolos.

CA5.5 Instaláronse adaptadores e puntos de acceso sen fíos.

CA5.6 Instalouse o software correspondente.

CA5.7 Configuráronse os xeitos de funcionamento e os parámetros básicos.

CA5.8 Comprobouse a conectividade entre dispositivos e adaptadores sen fíos.

CA5.9 Realizáronse probas de cobertura.

CA5.10 Aplicáronse mecanismos de acceso seguro ás redes sen fíos seguindo especificacións técnicas dadas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Adaptadores para redes sen fíos.

 Dispositivos de interconexión de redes sen fíos.

 Redes mixtas.

 Elementos das redes sen fíos.

 Medios de transmisión.

 Protocolos.

 Recomendacións na instalación de redes sen fíos.

 Seguridade básica en redes sen fíos.

 Configuración básica dos dispositivos de interconexión de redes sen fíos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Mantemento da rede 28

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Mantén unha rede local, para o que interpreta recomendacións de fábrica do hardware e do software, e establece a relación entre as disfuncións e as súas
causas. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse incidencias e comportamentos anómalos.

CA6.2 Monitorizáronse os sinais visuais dos dispositivos de interconexión.

CA6.3 Verificáronse os protocolos de comunicacións.

CA6.4 Empregáronse aplicacións de verificación do funcionamento da rede.

CA6.5 Localizouse a causa da disfunción.

CA6.6 Identificouse a responsabilidade do hardware ou do software na disfunción.

CA6.7 Restituíuse o funcionamento substituíndo equipamentos ou elementos.

CA6.8 Solucionáronse as disfuncións do software mediante a configuración ou a reinstalación.

CA6.9 Elaborouse un informe de incidencias.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Estratexias.

 Parámetros do rendemento.

 Incidencias físicas e incidencias lóxicas en redes locais.

 Monitorización de redes con cables e sen eles.

 Ferramentas de diagnóstico.

 Comandos e programas.
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MÍNIMOS EXIXIBLES

-------------------------

Os mínimos exixibles para obter unha avalición positiva, e polo tanto ter superado o prosente móduo formativo, son os determinados no Decreto

27/2010, do 25 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de "Técnico en Sistemas

Microinformáticos e Redes".

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

-------------------------------------

Existen tres sesións de avaliación onde se emitirá unha nota (con cifras enteiras do 1 ao 10) segundo os criterios de avaliación expresados para

cada unidade didáctica. Para o cálculo da nota final terase en conta:

* Resultado de probas teorico-prácticas: Probas individuais acerca dos contidos estudiados nunha ou varias UD. Poden conter preguntas teóricas

de tipo test, respostas curtas ou desenvolvemento, así como esixir a resolución de exercicios e supostos prácticos, podendo estos ser realizados

en papel ou no ordenador. Nalgúns casos, cando se estime oportuno e cando a unidade didáctica o permita, dita proba poderá ser un traballo e a

súa exposición oral. Non se permitirá o uso de ningún dispositivo electrónico nestas probas agás os expresamente indicados na propia proba

(coma calculadoras, móbiles, reloxos intelixentes, etc.). Ata o 90% da nota.

*  A resolución das tarefas, traballos, exercicios e prácticas propostas en clase: é imprescindible para superar o módulo entregar os traballos

propostos polo profesor nas condicións e prazos establecidos. O/a alumno/a que non entregue en prazo máis do 25% dos traballos propostos non

poderá superar a avaliación. Valorarase a correción, limpeza e orde. Ata o 10% da nota.

A nota final de cada avaliación calcularase coma a media ponderada dos dous apartados anteriores. Para ponderar a nota e poder superar cada

avaliación cómpre obter un mínimo de 5 puntos sobre 10.

Para superar o módulo e preciso ter, alomenos, un 5 sobre 10 en cada avaliación.

*** NO CASO DE CONFINAMENTO E CLASES TOTAL OU PARCIALMENTE A DISTANCIA ***

O confinamento ou o paso a clases semipresenciais ou totalmente a distancia, implicaría a perda de todo aquelo que aporta a presencialidade pero

non un cambio radical no xeito de facer/entregar as tarefas. O cambio sería mínimo no caso das probas teórico/prácticas, neste caso, no canto do

papel usariamos a propia Aula Virtual para desenvolvelas.

Polo tanto, no caso de que debido á pandemia pola COVID-19 a educación pase a ser total ou parcialmente a distancia, manteranse os criterios de

cualificación establecidos, pasando a facer os exames a través da Aula Vitual do centro e, igual que no caso presencial, mantendo a entrega de

tarefas na mesma Aula Vitual.

Os exames realizaranse preferentemente de forma presencial. Se non fora posible, de forma oral/escrita a través dunha plataforma de

videoconferencia.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Para o alumnado que non supere o módulo ó final da terceira avaliación programaranse actividades de recuperación consistentes en cuestionarios,

tarefas, prácticas, etc. que terán lugar entre a terceira avaliación e a avaliación final. Ademáis, este alumnado terá que realizar a proba

teórico/práctica da avaliación final demostrando ter acadado os contidos mínimos esixibles especificados nesta programación para a superación do

módulo.

A nota final obtida no módulo para o alumnado que teña que asistir a avaliación final será únicamente a correspondente á citada proba (non se

terán en conta as tarefas, agás que o profesor considere que sí se deben ter en conta debido a que o alumno/a tivo que acudir a avaliación

extraordinaria por causas xustificadas). Para obter unha avalición positiva do módulo o alumnado terá que obter un mínimo de 5 puntos sobre 10.

Para o alumnado que non supere o módulo na avaliación final pero que acceda ao segundo curso do ciclo co módulo suspenso, establecerase un

plan de recuperación que será tutelado polo/a profesor de Redes Locais do curso seguinte.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

A perda do dereito a avaliación continua por ter superado o 10% de faltas de asistencia inxustificadas (26 horas) suporá que o alumnado poderá

seguir asistindo a clase pero deberá acollerse ó sistema extraordinario de avaliación.

A avaliación extraordinaria realizarase no mes de xuño, unha vez rematada a terceira avaliación e consistirá nunha proba teórico/práctica dos

contidos completos do módulo e co mesmo nivel de esixencia en canto a coñecementos (mínimos) que o requirido ao alumnado que superou as

tres avaliacións no procedemento ordinario.

A nota final obtida no módulo para o alumnado que teña que asistir a avaliación extraordinaria será únicamente a correspondente á citada proba

(non se terán en conta as tarefas nin a actitude na clase, agás que o profesor considere que sí se deben ter en conta debido a que o alumno/a tivo

que acudir a avaliación extraordinaria por causas xustificadas). Para superar a avaliación o alumnado terá que obter un mínimo de 5 puntos sobre

10.

*** NO CASO DE CONFINAMENTO E CLASES TOTAL OU PARCIALMENTE A DISTANCIA ***

Non se terán en conta as faltas de asistencia COVID-19 de cara á perda da avaliación continua, tanto no caso de confinamento coma no caso de

faltas por cuarentenas ou contaxio.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A avaliación da práctica docente no módulo contémplase non só como valoración do rendemento do alumnado no seu proceso de aprendizaxe,

senón tamén como fonte

de información para revisar e reformular o deseño da programación.
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Por iso as informacións recollidas a través das distintas probas realizadas ao alumnado neste proceso de ensino-aprendizaxe ao longo de todo o

curso

poderanse utilizar na reprogramación de sucesivas unidades para adaptalas ao nivel e diversidade do grupo, dentro da concepción de currículo

aberto e

flexible contemplada no deseño xeral do ciclo.

Neste sentido, tralos resultados obtidos en cada trimestre poderanse reformular medidas tanto preventivas como correctoras para o seguinte

trimestre

e/ou curso.

Este seguimento levarase a cabo tanto de forma individual como colectiva (co equipo docente que forma o departamento), especialmente nas

reunións de avaliación.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ten por finalidade identificar as aptitudes, coñecementos, habilidades, destrezas, intereses e motivacións que posee o alumnado para o logro dos

obxectivos do proceso de aprendizaxe por iniciar.

Os resultados permitirán ao profesorado, ao alumnado e a outras persoas vinculadas co proceso educativo tomar decisións que faciliten a

orientación

de dito proceso e a determinación de formas alternativas de aprendizaxe individual ou por grupos.

Aplicaráse ao inicio do ano escolar e en cualquera outra oportunidade na que o profesorado o crea convinte, ben por haber cambios significativos

no

devir diario da clase ou por calquera outras circunstancias que así o aconsellen, derivadas dos acontecementos individuais do alumnado.

Os seus resultados non se tomarán en conta para cualificar ao alumnado.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

En primeiro lugar, as Administracións educativas deben adoptar procedementos singulares naqueles centros escolares nos cales resulte necesaria

unha intervención educativa diferenciada, aportando os recursos materiais e de profesorado necesarios e proporcionarase o apoio técnico e

humano

preciso para o logro da compensación educativa.

En segundo lugar, o departamento de Orientación detectará, identificará e valorará as necesidades educativas especiais, e deseñará e coordinará

os

plans de apoio para atender á diversidade do alumnado do centro. Para isto contará cun equipo de profesionais cualificados e estará en contacto

cos

profesores titores e cos pais.
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Por último, preténdese que a programación sexa flexible e aberta e así favoreza os cambios que o profesorado debe introducir para dar resposta

ás

diferencias individuais en estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses ou dificultades de aprendizaxe.

Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

     * Fomento do traballo práctico.

     * Creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo. Si este clima se produce, o profesorado dispón de máis

tempo

para identificar o alumnado que precisa axuda e proporcionar a máis convinte en cada caso.

     * Agrupamentos flexibles e ritmos distintos.

     * Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e as actividades.

     * Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades do alumnado.

     * Actividades de reforzo en grupos pequenos.

Como medidas individuais, para os alumnos estranxeiros que descoñezan a lingua e cultura españolas e galegas, ou que presenten graves

carencias

en coñecementos básicos, fomentarase a lectura de libros e catálogos de carácter técnico.

Co alumnado superdotado intelectualmente, para que as actividades non resulten desmotivadoras, será maior o grao de esixencia nos aspectos

científicos e de deseño dos contidos. Ademáis, unha vez satisfeitos os obxectivos básicos, proporánse actividades complementarias que estimulen

a

súa creatividade e autonomía.

O alumnado con necesidades educativas especiais que requiran, nun período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, e en particular no que

se

refire á avaliación, determinados apoios e atencións educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriais ou por

manifestar graves trastornos da personalidade ou de conducta, terán unha atención especializada, con acordo aos principios de non discriminación

e

normalización educativa, e sempre previo informe do departamento de Orientación e co seu apoio.

Os alumnos que reciban estas medidas de reforzo educativo, ó final do módulo profesional, deberán demostrar, igual que o resto dos alumnos, que

acadaron os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva do módulo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Tendo en conta que unha das nosas metas é a formación integral do alumnado, terase en conta a transversalidade dos valores. Estes concíbense

como o conxunto de contidos pertencentes a campos do coñecemento moi diversos, que deben ser abordados cun enfoque interdisciplinario e que

se

aprecian de maneira integrada tanto nos obxectivos como nos contidos de tódolos módulos que conforman o currículo.

O alumnado ten que comprender as relacións co medio no que estamos inmersos e coñecer os problemas ambientais e as soluccións individuais e

colectivas que poden axudar a mellorar o entorno. Tentarase fomentar a participación solidaria persoal cara ós problemas ambientais que están a

degradar o planeta. Para elo tentaremos concienciar ao alumnado no uso daqueles compoñentes informáticos que cumpran coas normativas
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vixentes

de aforro enerxético, reciclaxe de materiais sobrantes (toner, tintas, restos de ordenadores...) así como no bo uso e reciclaxe de toda a

documentación

en papel que se xenera.

Educación ambiental:

Evitaráse proxectos empresariais non respectuosos co medio ambiente e o perigo de determinados residuos informáticos.

Educación moral e cívica:

Axustaráse á lexislación de todo o relacionado, por exemplo, o respecto da propiedade intelectual do software, o uso adecuado da Internet...

Educación para a paz e a convivencia:

Promoveráse como principio fundamental o respecto mutuo e o respecto a regras de convivencia no día a día da aula.

Educación do consumidor:

Hai diversidade de empresas comerciais e diversidade de produtos. O consumidor ten a posibilidade de elixir de acordo a uns criterios. A

posibilidade

de elección entre software libre e propietario. Esixir unha documentación correcta e adecuada as empresas subministradoras. Aprendizaxe para a

toma de decisións.

Educación para a saúde:

Tentaremos crear uns hábitos de hixiene física sobre todo respectando as medidas de prevención de riscos laborais, o que á larga axudará a que o

alumnado mellore a súa calidade de vida.

Obxetivos:

    * Considerar as tarefas de forma responsable, respetando o material.

    * Desenvolver e consolidar hábitos de estudo, disciplina individual e traballo en equipo como condición necesaria para a aplicación efectiva das

tarefas de ensino-aprendizaxe.

    * Comprender e exercer os seus dereitos e as súas obrigas en relación aos outros, rexeitando a discriminación por razón se sexo ou crenzas.

    * Practicar tolerancia, cooperación e solidariedade entre os individuos e grupos.

    * Respetar o medio ambiente e acadar unha conciencia social activa.

    * Cumprir as normas de prevención de riscos laborais e protección individual e colectiva.

Nas actividades de ensino-aprendizaxe, tentarase contribuír a acadar estes obxectivos xerais mediante:

    * Traballo en grupos heteroxéneos en sexo e habilidades dos membros.

    * Prazos de entrega de tarefas fixados con antelación.

    * Seguimento do plan programado de actividades do módulo.

    * Estimulación por parte do profesorado.

O incumplimento ou non acadar os obxectivos xerais referentes aos aspectos transversais serán motivo de sanción, acordada polo profesorado

segundo

a transgresión cometida.

Nas datas sinaladas recollidas no PEC, o grupo-clase seguirá a mesma programación colaborando na elaboración de materiais para a páxina web

do
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centro.

Ademais dos contidos, incorpórase no módulo a formación noutras áreas prioritarias relativas a: Tecnoloxías da Información e a Comunicación (en

adiante TIC), idiomas dos Países da Unión Europea, o traballo en equipo, etc.

Por tratarse dun módulo pertencente a un ciclo formativo da familia de Informática, as tecnoloxías TICs están plenamente  integradas na actividade

docente.

En  canto aos idiomas dos Países da Unión Europea, fomentarase a súa familiarización ao facilitar vídeos, escritos, documentos, bibliografías, etc.

nestes idiomas, en particular en inglés, así como promover no alumnado a consulta de páxinas en Internet en distintos idiomas, en función da

participación do alumnado nos programas Erasmus+. O traballo en equipo potenciarase mediante a proposta de exercicios a realizar en grupos de

dous ou máis, procurando que os compoñentes do  grupo teñan que involucrarse e colaborar na súa execución. Por outra banda, o profesorado

debe

tamén axudar a inculcar uns valores ao seu alumnado, esta educación en valores realízase mediante temas transversais e intenta favorecer a

tolerancia, a convivencia e o multiculturalismo, tanto dentro como fóra da aula. Todas as unidades didácticas poranse en contacto con algún destes

temas sempre que pola súa afinidade o fagan posible.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

*** NO CASO DE QUE A PANDEMIA O PERMITISE ***

Todas as actividades propostas polo Departamento de  Orientación que vaian dirixidas ao alumnado do ciclo de informática e todas as actividades

propostas polo Departamento de Informática.

O departamento deixa aberta a porta á asistencia a conferencias e seminarios, que ou ben se planifiquen polo departamento ou ben vaian xurdindo

no ámbito social e sexan consideradas de interese.

*** NO CASO DE QUE A PANDEMIA NON O PERMITISE ***

Debido á pandemia, no ano 2020 non se prevén actividades extraescolares.

10.Outros apartados

10.1) Material didáctico

No referente ó material didáctico a empregar na aula, e dada a natureza cambiante dos contidos do Módulo (novas versións dos sistemas

operativos, actualizacións, etc) tentarase evitar un manual de referencia editado (Libro de Texto) sendo o profesor o que elabore o material

actualizado que lle será entregado ó alumnado, ben a través da plataforma Moodle ou ben suministrándollo directamente.

Asemade, empregarase en grande medida os recuros existentes en Internet, previo filtrado e revisión da idoneidade por parte do profesorado,

sobre todo naquelas actividades de búsca de información e elaboración de traballos individuais ou por grupos.
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10.2) Outros comentarios

Debido ao formato "pechado" da aplicación web para a elaboración da presente programación hai aspectos importantes difíciles de recoller na

mesma, polo que calquera outra circunstancia que teña un reflexo importante á hora de programar a actividade diaria do grupo, quedará reflictida

neste apartado, que terá que ser modificado cada vez que algún feito importante modifique o recollido na mesma.

Como primeiro comentario importante, cabe subliñar a interdisciplinariedade dalgúns dos módulos do ciclo, polo que en coordinación co resto do

profesorado do ciclo, poderáse ver alterada a secuencialización das unidades didácticas e contidos de cara a un apoio a outros módulos, por ser

algún contido vital para o entendemento doutro contido doutros módulos.  Neste caso quedará recollido dito cambio na secuencialización no

apartado de seguimento da programación e se podería ter en conta para futuras versións desta programación.

10.3) COVID-19

*** CASO DE CLASES EN RÉXIME SEMIPRESENCIAL OU TOTALMENTE A DISTANCIA ***

Debido á pandemia provocada polo COVID-19, se se dera o caso de ter que impartir clases en réxime semipresencial e sempre que se resolveran

os problemas técnicos inherentes a esta solución, tanto no propio centro como nas casas do alumnado (conexións de mala calidade, ordenadores

con limitacións importantes, etc.), retransmitiríanse as clases en streaming para o alumnado que quedase na casa, mentres na aula, o xeito de

traballar sería similar ó das clases presenciais.

Se fora preciso impartir clases de xeito totalmente a distancia, igual que no caso anterior, trataríase de retransmitir as clases por Internet vía

streaming, sempre que fora posible, é dicir, que se resolveran tódolos problemas inherentes a esta solución.

En ámbolos dóus casos, continuariamos usando a Aula Virtual do centro, onde, coma sempre, estaría dispoñible toda a documentación

teórico/práctica para que o alumnado puidera adquirir as competencias do módulo. Neste caso, fora ou non posible o streaming, engadiríanse

vídeos coas explicacións dos contidos para que o alumnado puidera visualizar de novo as explicacións tantas veces como precisase.

Cabe destacar que en calquera dos 3 casos posibles (presencialidade, semipresencialidade ou a distancia), existen varios medios a través dos

cales o alumnado pode comunicarse co profesor: ademáis da comunición persoal evidente no caso da presencialidade ou semipresencialidade, o

alumnado pode usar:

- correo electrónico.

- foros da Aula Virtual.

- sistema de mensaxería da Aula Virtual.

- conferencias telemáticas (Webex ou Falemos EDU preferentemente)

- Abalar.

- teléfono nos casos máis urxentes ou no caso de aclaración de dúbidas se non fose posible manter conferencias telemáticas.

- estudiaríase o caso de abrir un grupo de Telegram se a comunicación non resultase todo o fluída que debera ser.

- estudiaríase o caso de utilizar Discord como plataforma para as clases se outras opcións indicadas anteriormente deran problemas técnicos ou

non se mostrasen axeitadas.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Sangriña 2020/202136019244 Guarda (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0227 Servizos en rede 92020/2021 188157

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ANTONIO DE ANDRÉS LEMA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O ámbito produtivo do centro caracterízase pola abundancia de pequenas e medianas empresas. Nestas empresas, non se require profesionais da

informática cun perfil moi específico en tecnoloxías concretas, senón unha boa capacidade de adaptación aos procesos e tecnoloxías necesarias

segundo as necesidades dos clientes.

É por iso que a concreción do currículo estará centrada en fomentar técnicas de busca de información técnica en Internet e que o alumnado

adquira a capacidade de adpatación a distintas ferramentas coas que se pode atopar ao comezar o período de prácticas na empresa e na súa

incorporación ao contorno laboral.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Virtualización e conterizaciónVirtualización e
conterización

25 10

2 Servizo DNSServizo DNS 15 8

3 Servizo DHCPServizo DHCP 15 8

4 Servizo FTPServizo FTP 10 8

5 Servizo webServizo web 30 15

6 Servizo de correo electrónicoServizo de correo
electrónico

30 15

7 Despregamento de redes sen fíosDespregamento de
redes sen fíos

25 15

8 Servizo de acceso remotoServizo de acceso
remoto

20 11

9 Interconexión de redesInterconexión de redes 18 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Virtualización e conterización 25

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Xestiona servidores web, e configura o servizo de acordo coas necesidades de uso. NO

RA6 - Instala, configura e xestiona métodos de acceso remoto, e comproba o seu funcionamento en modo texto e en modo gráfico. NO

RA8 - Interconecta redes, e comproba e asegura o tráfico transmitido. NO

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.2 Instalouse un servidor web en sistemas operativos libres e propietarios.

CA6.2 Instalouse un servizo de acceso remoto en liña de comandos e en modo gráfico.

 CA6.6 Manexáronse ferramentas de virtualización e conterización para a implantación de servizos de rede

CA8.4 Implantouse e verificouse a configuración para acceder desde unha rede pública a un servizo localizado nunha máquina dunha rede privada local.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Protocolos de administración remota.

 Encamiñamento de tráfico entre interfaces de rede.

 Reenvío de portos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Servizo DNS 15

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala servizos de resolución de nomes, que configura con base nunhas especificacións establecidas. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse e describíronse escenarios en que xurda a necesidade dun servizo de resolución de nomes.

CA2.2 Clasificáronse os principais mecanismos de resolución de nomes.

CA2.3 Describiuse a estrutura, a nomenclatura e a funcionalidade dos sistemas de nomes xerárquicos.

CA2.4 Instalouse un servizo xerárquico de resolución de nomes en sistemas operativos libres e propietarios.

CA2.5 Preparouse o servizo para almacenar as respostas procedentes de servidores de redes públicas e llas servir aos equipamentos da rede local.

CA2.6 Engadíronse rexistros de nomes correspondentes a unha zona nova, con opcións relativas a servidores de correo e alias.

CA2.7 Traballouse en grupo para realizar transferencias de zona entre dous ou máis servidores.

CA2.8 Comprobouse o correcto funcionamento do servidor.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de nomes planos e xerárquicos.

 Resolutores de nomes. Proceso de resolución dun nome de dominio.

 Servidores raíz e dominios de primeiro nivel e sucesivos.

 Zonas primarias e secundarias. Transferencias de zona.

 Tipos de rexistros.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Servizo DHCP 15

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Interconecta sistemas en rede instalando mecanismos automatizados de configuración. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñeceuse o funcionamento dos mecanismos automatizados de configuración dos parámetros de rede e identificáronse as vantaxes que proporcionan.

CA1.2 Ilustráronse os procedementos e as pautas que interveñen nunha solicitude de configuración dos parámetros de rede.

CA1.3 Instalouse un servizo de configuración dinámica dos parámetros de rede.

CA1.4 Preparouse o servizo para lles asignar a configuración básica aos sistemas dunha rede local.

CA1.5 Realizáronse asignacións dinámicas e estáticas.

CA1.6 Integráronse no servizo opcións adicionais de configuración.

CA1.7 Verificouse a correcta asignación dos parámetros.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Enderezo IP, máscara de rede e porta de ligazón.

 Dispositivos de rede. Encamiñadores e segmentos de rede. Difusións.

 DHCP: rangos, exclusións, concesións e reservas.

 Opcións adicionais do protocolo.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Servizo FTP 10

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala servizos de transferencia de ficheiros, describe as súas características e as súas aplicacións, e verifica o funcionamento en diversos modos de acceso,
con base nunhas especificacións establecidas. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Estableceuse a utilidade e modo de operación do servizo de transferencia de ficheiros.

CA3.2 Instalouse un servizo de transferencia de ficheiros en sistemas operativos libres e propietarios.

CA3.3 Creáronse usuarios e grupos para acceso remoto ao servidor.

CA3.4 Configurouse o acceso anónimo.

CA3.5 Establecéronse límites nos modos de acceso.

CA3.6 Comprobouse o acceso ao servidor en modo activo e en modo pasivo.

CA3.7 Realizáronse probas con clientes en liña de comandos e en modo gráfico.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Usuarios e grupos. Acceso anónimo.

 Permisos. Cotas. Límite de largo de banda.

 Conexión de datos e conexión de control.

 Comandos de control, autenticación, xestión e transferencia de ficheiros.

 Transferencia en modo texto e binario.

 Modo activo e modo pasivo.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Servizo web 30

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Xestiona servidores web, e configura o servizo de acordo coas necesidades de uso. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Describíronse os fundamentos e os protocolos en que se basea o funcionamento dun servidor web.

CA5.2 Instalouse un servidor web en sistemas operativos libres e propietarios.

CA5.3 Creáronse sitios virtuais.

CA5.4 Verificáronse as posibilidades existentes para discriminar o sitio de destino do tráfico entrante ao servidor.

CA5.5 Configurouse a seguridade do servidor.

CA5.6 Comprobouse o acceso de usuarios ao servidor.

CA5.7 Diferenciouse e probouse a execución de código no servidor e no cliente.

CA5.8 Instaláronse módulos sobre o servidor.

CA5.9 Establecéronse mecanismos para asegurar as comunicacións entre cliente e servidor.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Servidores virtuais. Nome de encabezamento de host. Identificación dun servidor virtual.

 Acceso anónimo e autenticado. Métodos de autenticación.

 Execución de código. Scripts de servidor e de cliente.

 Establecemento de conexións seguras.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Servizo de correo electrónico 30

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Xestiona servidores de correo electrónico, e configura o servizo de acordo cos requisitos de uso. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Describíronse os protocolos que interveñen no envío e na recollida do correo electrónico.

CA4.2 Instalouse un servidor de correo electrónico en sistemas operativos libres e propietarios.

CA4.3 Creáronse contas de usuario e verificouse o acceso a elas.

CA4.4 Definíronse alias para as contas de correo.

CA4.5 Aplicáronse métodos para impedir usos indebidos do servidor de correo electrónico.

CA4.6 Instaláronse servizos para permitir a recollida remota do correo existente nas caixas de correo de usuario.

CA4.7 Usáronse clientes de correo electrónico para enviar e recibir correo.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Axentes e protocolos de transferencias de mensaxes.

 Contas de correo, alias e caixas de correo de usuario.

 Reenvío de correo e correo non desexado.

 Protocolos e servizos de descarga de correo.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Despregamento de redes sen fíos 25

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Desprega redes sen fíos seguras seguindo os procedementos técnicos especificados. SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA7.1 Instalouse un punto de acceso sen fíos dentro dunha rede local.

CA7.2 Recoñecéronse os protocolos, os xeitos de funcionamento e os principais parámetros de configuración do punto de acceso.

CA7.3 Seleccionouse a configuración máis idónea sobre diversos escenarios de proba.

CA7.4 Estableceuse un mecanismo axeitado de seguridade para as comunicacións sen fíos.

CA7.5 Usáronse diversos tipos de dispositivos e adaptadores sen fíos para comprobar a cobertura.

CA7.6 Instalouse un encamiñador sen fíos con conexión á rede pública e servizos sen fíos de rede local.

CA7.7 Configurouse e probouse o encamiñador desde os computadores da rede local.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Puntos de acceso.

 Encamiñadores sen fíos.

 Estándares de conexión e velocidades soportadas.

 Identificadores de servizo.

 Seguridade en redes sen fíos.

 Conexións punto a punto e en infraestrutura.

 Enderezos MAC e filtraxe do tráfico.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Servizo de acceso remoto 20

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Instala, configura e xestiona métodos de acceso remoto, e comproba o seu funcionamento en modo texto e en modo gráfico. NO

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.1 Describíronse métodos de acceso e de administración remota de sistemas.

CA6.2 Instalouse un servizo de acceso remoto en liña de comandos e en modo gráfico.

CA6.3 Comprobouse o funcionamento de ambos os métodos.

CA6.4 Identificáronse as principais vantaxes e deficiencias de cada un.

CA6.5 Realizáronse probas de acceso remoto e de administración remota entre sistemas de distinta natureza.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Terminais en modo texto e en modo gráfico.

 Protocolos de acceso.

 Protocolos de administración remota.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Interconexión de redes 18

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Interconecta redes, e comproba e asegura o tráfico transmitido. SI

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA8.1 Estableceuse un mecanismo que permita reenviar tráfico de rede entre dúas ou máis interfaces dun mesmo sistema.

CA8.2 Implantouse e verificouse unha política de seguridade referente ao tráfico que reenvía o sistema.

CA8.3 Comprobouse o acceso a unha rede determinada desde os sistemas conectados a outra rede distinta.

CA8.4 Implantouse e verificouse a configuración para acceder desde unha rede pública a un servizo localizado nunha máquina dunha rede privada local.

CA8.5 Instalouse e configurouse o hardware dun sistema con acceso a unha rede privada local e a unha rede pública.

CA8.6 Instalouse unha aplicación que actúe de pasarela entre a rede privada local e a rede pública.

CA8.7 Recoñecéronse e diferenciáronse as principais características e posibilidades da aplicación seleccionadas.

CA8.8 Configuráronse os sistemas da rede privada local para acceder á rede pública a través da pasarela.

CA8.9 Establecéronse os procedementos de control de acceso para asegurar o tráfico do transmitido a través da pasarela.

CA8.10 Puxéronse en práctica mecanismos para acelerar as comunicacións entre a rede privada local e a pública.

CA8.11 Identificáronse os escenarios de aplicación deste tipo de mecanismos.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Pasarelas a nivel de aplicación. Almacenaxe en memoria caché.

 Encamiñamento de tráfico entre interfaces de rede.

 Devasas (firewalls). Filtraxe do tráfico entre redes.

 Reenvío de portos.
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5.2 Niveis de logro mínimo dos CA (mínimo esixible)

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

 UD 1. Virtualización e conterización

     CA 5.2 Instalouse un servidor web en sistemas operativos libres e propietarios. Executouse o contedor co servizo web e accedeuse ao servizo dende a
máquina host

     CA 6.2 Instalouse un servizo de acceso remoto en liña de comandos e en modo gráfico. Executouse o contedor co servizo SSH e accedeuse ao servizo dende a
máquina host

     CA 6.6 Manexáronse ferramentas de virtualización e conterización para a implantación de servizos de
rede

Executáronse contedores, creouse unha imaxe personalizada con
Dockerfile e orquestrouse un servizo con docker-compose

     CA 8.4 Implantouse e verificouse a configuración para acceder desde unha rede pública a un servizo
localizado nunha máquina dunha rede privada local.

Redirixiriuse un porto a unha máquina virtual coa tarxeta en modo NAT e
rede NAT, e un porto a un contedor

 UD 2. Servizo DNS

     CA 2.1 Identificáronse e describíronse escenarios en que xurda a necesidade dun servizo de resolución de
nomes. Identificáronse as funcións do servizo de DNS

     CA 2.2 Clasificáronse os principais mecanismos de resolución de nomes. Distinguiuse cando se usan os distintos mecanismos de resolución de
nomes

     CA 2.3 Describiuse a estrutura, a nomenclatura e a funcionalidade dos sistemas de nomes xerárquicos. Identificáronse os elementos que forman parte da estrutura do servizo do
DNS

     CA 2.4 Instalouse un servizo xerárquico de resolución de nomes en sistemas operativos libres e
propietarios. Instalouse o servizo de DNS en Linux e WIndows

     CA 2.5 Preparouse o servizo para almacenar as respostas procedentes de servidores de redes públicas e
llas servir aos equipamentos da rede local. Configuráronse os servidores raíz e reenviadores no servidor DNS

     CA 2.6 Engadíronse rexistros de nomes correspondentes a unha zona nova, con opcións relativas a
servidores de correo e alias.

Creáronse zonas de busca directa e inversa e engadíronse rexistros de
tipo A

     CA 2.7 Traballouse en grupo para realizar transferencias de zona entre dous ou máis servidores. Definiuse unha zona de busca secundaria e fíxose unha transferencia de
zona

     CA 2.8 Comprobouse o correcto funcionamento do servidor. Usáronse os comandos nslookup e dig para comprobar o DNS

Procedementos e instrumentos de avaliación UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 Total

10 % 8 % 8 % 8 % 15 % 15 % 15 % 11 % 10 % 100,00 %

Proba de
coñecementos

0 % 15 % 20 % 0 % 15 % 10 % 20 % 20 % 20 % 13,75 %

Proba escrita + modelo de
solución 0 % 15 % 20 % 0 % 15 % 10 % 0 % 20 % 20 % 10,75 %

Táboa de indicadores para
produtos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 0 % 0 % 3,00 %

Proba de
desempeño

100 % 85 % 80 % 100 % 85 % 90 % 80 % 80 % 80 % 86,25 %

Táboa de indicadores de
observación 100 % 85 % 80 % 100 % 85 % 90 % 80 % 80 % 80 % 86,25 %

Todas as probas UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 Total

10 % 8 % 8 % 8 % 15 % 15 % 15 % 11 % 10 % 100,00 %

Proba escrita + modelo de solución 0 % 15 % 20 % 0 % 15 % 10 % 0 % 20 % 20 % 10,75 %

Táboa de indicadores para produtos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 0 % 0 % 3,00 %

Táboa de indicadores de observación 100 % 85 % 80 % 100 % 85 % 90 % 80 % 80 % 80 % 86,25 %

Todas as probas RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 Total

8,00 % 8,00 % 8,00 % 15,00 % 18,00 % 17,50 % 15,00 % 10,50 % 100,00 %

Proba escrita + modelo de solución 20,00 % 15,00 % 0,00 % 10,00 % 12,50 % 12,57 % 0,00 % 19,05 % 10,75 %

Táboa de indicadores para produtos 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 3,00 %

Táboa de indicadores de observación 80,00 % 85,00 % 100,00 % 90,00 % 87,50 % 87,43 % 80,00 % 80,95 % 86,25 %

5.1 Peso dos procedementos e instrumentos de avaliación dos CA na cualificación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

 UD 3. Servizo DHCP

     CA 1.1 Recoñeceuse o funcionamento dos mecanismos automatizados de configuración dos parámetros
de rede e identificáronse as vantaxes que proporcionan. Identificáronse as funcións do servizo de DHCP

     CA 1.2 Ilustráronse os procedementos e as pautas que interveñen nunha solicitude de configuración dos
parámetros de rede. Identificáronse as mensaxes que

     CA 1.3 Instalouse un servizo de configuración dinámica dos parámetros de rede. Instalouse o servidor DHCP en Linux e Windows e definiuse unha subrede
para asignar a configuración IP aos clientes

     CA 1.4 Preparouse o servizo para lles asignar a configuración básica aos sistemas dunha rede local. Configurouse nunha subrede a asignación de dirección IP, máscara, porta
de enlace e servidor DNS

     CA 1.5 Realizáronse asignacións dinámicas e estáticas. Fixéronse reservas de direccións IP por MAC

     CA 1.6 Integráronse no servizo opcións adicionais de configuración. Agregouse algún parámetro de rede a maiores na configuración

     CA 1.7 Verificouse a correcta asignación dos parámetros. Utilizáronse os comandos en Linux e Windows para comprobar, liberar e
renovar a configuración IP por DHCP

 UD 4. Servizo FTP

     CA 3.1 Estableceuse a utilidade e modo de operación do servizo de transferencia de ficheiros. Estableceuse o modo de transferencia en función do tipo de ficheiros a
descargar ou subir

     CA 3.2 Instalouse un servizo de transferencia de ficheiros en sistemas operativos libres e propietarios. Instalouse o servidor FTP sobre un sistema Linux

     CA 3.3 Creáronse usuarios e grupos para acceso remoto ao servidor. Configurouse un conxunto de usuarios para o acceso por FTP

     CA 3.4 Configurouse o acceso anónimo. Configurouse o acceso anónimo sobre un servidor FTP en Linux

     CA 3.5 Establecéronse límites nos modos de acceso. Limitouse o modo de acceso a só lectura

     CA 3.6 Comprobouse o acceso ao servidor en modo activo e en modo pasivo. Comprobouse o funcionamento dun dos modos

     CA 3.7 Realizáronse probas con clientes en liña de comandos e en modo gráfico. Empregouse o comando FTP e o cliente FileZilla para acceder ao servidor
FTP

 UD 5. Servizo web

     CA 5.1 Describíronse os fundamentos e os protocolos en que se basea o funcionamento dun servidor
web.

Identificáronse as partes dunha URL e describiuse o funcionamento do
protocolo HTTP

     CA 5.2 Instalouse un servidor web en sistemas operativos libres e propietarios. Instalouse o servidor Apache sobre unha máquina Linux e sobre un
contedor, e o servidor IIS sobre unha máquina Windows

     CA 5.3 Creáronse sitios virtuais. Creáronse sitios web por nome en Apache e IIS

     CA 5.4 Verificáronse as posibilidades existentes para discriminar o sitio de destino do tráfico entrante ao
servidor. Verificouse o funcionamento dos sitios web por nome

     CA 5.5 Configurouse a seguridade do servidor. Configurouse un sitio web por HTTPS

     CA 5.6 Comprobouse o acceso de usuarios ao servidor. Configurouse o acceso por usuarios no servidor web Apache

     CA 5.7 Diferenciouse e probouse a execución de código no servidor e no cliente. Probouse a execución do código no servidor

     CA 5.8 Instaláronse módulos sobre o servidor. Instalouse o módulo de execución de PHP sobre o servidor web Apache

     CA 5.9 Establecéronse mecanismos para asegurar as comunicacións entre cliente e servidor. Configurouse un sitio web por HTTPS

 UD 6. Servizo de correo electrónico

     CA 4.1 Describíronse os protocolos que interveñen no envío e na recollida do correo electrónico. Identificáronse as funcións dos distintos protocolos implicados no envío e
recepción de correo electrónico

     CA 4.2 Instalouse un servidor de correo electrónico en sistemas operativos libres e propietarios. Instalouse o servidor Postfix sobre un sistema Linux

     CA 4.3 Creáronse contas de usuario e verificouse o acceso a elas. Enviouse correo dende un usuario e a un usuario

     CA 4.4 Definíronse alias para as contas de correo. Definíronse alias dunha conta de de usuario en Postfix

     CA 4.5 Aplicáronse métodos para impedir usos indebidos do servidor de correo electrónico. Restrinxíronse os clientes dos que se admite o envío de correos

     CA 4.6 Instaláronse servizos para permitir a recollida remota do correo existente nas caixas de correo de
usuario.

Instalouse o servidor Dovecot e o webmail RoundCube sobre un sistema
Linux

     CA 4.7 Usáronse clientes de correo electrónico para enviar e recibir correo. Configurouse unha conta de correo con Mozilla Thunderbird

 UD 7. Despregamento de redes sen fíos

     CA 7.1 Instalouse un punto de acceso sen fíos dentro dunha rede local. Conectouse o punto de acceso á rede cableada e configurouse o nome da
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

5.3 Peso dos CA na cualificación das UD e pesos das UD na cualificación do módulo
%Unidades didácticas e criterios de avaliación

10 % UD 1. Virtualización e conterización

30 %     CA 5.2 Instalouse un servidor web en sistemas operativos libres e propietarios.

5 %     CA 6.2 Instalouse un servizo de acceso remoto en liña de comandos e en modo gráfico.

60 %     CA 6.6 Manexáronse ferramentas de virtualización e conterización para a implantación de servizos de rede

5 %     CA 8.4 Implantouse e verificouse a configuración para acceder desde unha rede pública a un servizo localizado nunha máquina dunha rede privada local.

8 % UD 2. Servizo DNS

5 %     CA 2.1 Identificáronse e describíronse escenarios en que xurda a necesidade dun servizo de resolución de nomes.

5 %     CA 2.2 Clasificáronse os principais mecanismos de resolución de nomes.

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

     CA 7.1 Instalouse un punto de acceso sen fíos dentro dunha rede local. rede sen fíos

     CA 7.2 Recoñecéronse os protocolos, os xeitos de funcionamento e os principais parámetros de
configuración do punto de acceso.

Recoñecéronse as variantes do protocolo 802.11 e os métodos de cifrado
que de poden empregar

     CA 7.3 Seleccionouse a configuración máis idónea sobre diversos escenarios de proba. Seleccionouse a configuración de seguridade óptima sobre un escenario
de proba

     CA 7.4 Estableceuse un mecanismo axeitado de seguridade para as comunicacións sen fíos. Establecéronse os métodos de cifrado WEP e WPA

     CA 7.5 Usáronse diversos tipos de dispositivos e adaptadores sen fíos para comprobar a cobertura. Empregouse un adaptador sen fíos e un punto de acceso

     CA 7.6 Instalouse un encamiñador sen fíos con conexión á rede pública e servizos sen fíos de rede local. Instalouse un encamiñador sen fíos e comprobouse a súa configuración

     CA 7.7 Configurouse e probouse o encamiñador desde os computadores da rede local. Configurouse e probouse o encamiñador dende un equipo

 UD 8. Servizo de acceso remoto

     CA 6.1 Describíronse métodos de acceso e de administración remota de sistemas. Identificar os métodos de acceso remoto a empregar dependendo das
características da conexión

     CA 6.2 Instalouse un servizo de acceso remoto en liña de comandos e en modo gráfico. Instalouse o servizo SSH

     CA 6.3 Comprobouse o funcionamento de ambos os métodos. Comprobouse o funcionamento do SSH

     CA 6.4 Identificáronse as principais vantaxes e deficiencias de cada un. Indentificouse cando empregar SSH para acceder a un equipo remoto

     CA 6.5 Realizáronse probas de acceso remoto e de administración remota entre sistemas de distinta
natureza. Realizáronse probas de acceso por SSH

 UD 9. Interconexión de redes

     CA 8.1 Estableceuse un mecanismo que permita reenviar tráfico de rede entre dúas ou máis interfaces
dun mesmo sistema. Activouse o enrutamento nunha máquina con Linux

     CA 8.2 Implantouse e verificouse unha política de seguridade referente ao tráfico que reenvía o sistema. Verificáronse regras iptables básicas

     CA 8.3 Comprobouse o acceso a unha rede determinada desde os sistemas conectados a outra rede
distinta. Comprobouse o acceso dende un cliente usando o comando ping

     CA 8.4 Implantouse e verificouse a configuración para acceder desde unha rede pública a un servizo
localizado nunha máquina dunha rede privada local. Reenviouse un porto con iptables

     CA 8.5 Instalouse e configurouse o hardware dun sistema con acceso a unha rede privada local e a unha
rede pública. Configuráronse regras básicas con iptables

     CA 8.6 Instalouse unha aplicación que actúe de pasarela entre a rede privada local e a rede pública. Instalouse un proxy squid e configurouse para o acceso a Internet dende
unha LAN

     CA 8.7 Recoñecéronse e diferenciáronse as principais características e posibilidades da aplicación
seleccionadas. Recoñecéronse as funcionalidades do proxy squid

     CA 8.8 Configuráronse os sistemas da rede privada local para acceder á rede pública a través da
pasarela. Configurouse o proxy nun navegador

     CA 8.9 Establecéronse os procedementos de control de acceso para asegurar o tráfico do transmitido a
través da pasarela. Configuráronse as chaves dunha VPN

     CA 8.10 Puxéronse en práctica mecanismos para acelerar as comunicacións entre a rede privada local e a
pública. Configurouse o espazo de caché en squid, e comprobouse o seu uso

     CA 8.11 Identificáronse os escenarios de aplicación deste tipo de mecanismos. Identificouse a aplicación dun firewall na protección dunha rede local
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

%Unidades didácticas e criterios de avaliación

5 %     CA 2.3 Describiuse a estrutura, a nomenclatura e a funcionalidade dos sistemas de nomes xerárquicos.

25 %     CA 2.4 Instalouse un servizo xerárquico de resolución de nomes en sistemas operativos libres e propietarios.

20 %     CA 2.5 Preparouse o servizo para almacenar as respostas procedentes de servidores de redes públicas e llas servir aos equipamentos da rede local.

20 %     CA 2.6 Engadíronse rexistros de nomes correspondentes a unha zona nova, con opcións relativas a servidores de correo e alias.

10 %     CA 2.7 Traballouse en grupo para realizar transferencias de zona entre dous ou máis servidores.

10 %     CA 2.8 Comprobouse o correcto funcionamento do servidor.

8 % UD 3. Servizo DHCP

10 %     CA 1.1 Recoñeceuse o funcionamento dos mecanismos automatizados de configuración dos parámetros de rede e identificáronse as vantaxes que proporcionan.

10 %     CA 1.2 Ilustráronse os procedementos e as pautas que interveñen nunha solicitude de configuración dos parámetros de rede.

20 %     CA 1.3 Instalouse un servizo de configuración dinámica dos parámetros de rede.

20 %     CA 1.4 Preparouse o servizo para lles asignar a configuración básica aos sistemas dunha rede local.

15 %     CA 1.5 Realizáronse asignacións dinámicas e estáticas.

10 %     CA 1.6 Integráronse no servizo opcións adicionais de configuración.

15 %     CA 1.7 Verificouse a correcta asignación dos parámetros.

8 % UD 4. Servizo FTP

10 %     CA 3.1 Estableceuse a utilidade e modo de operación do servizo de transferencia de ficheiros.

25 %     CA 3.2 Instalouse un servizo de transferencia de ficheiros en sistemas operativos libres e propietarios.

10 %     CA 3.3 Creáronse usuarios e grupos para acceso remoto ao servidor.

25 %     CA 3.4 Configurouse o acceso anónimo.

5 %     CA 3.5 Establecéronse límites nos modos de acceso.

5 %     CA 3.6 Comprobouse o acceso ao servidor en modo activo e en modo pasivo.

20 %     CA 3.7 Realizáronse probas con clientes en liña de comandos e en modo gráfico.

15 % UD 5. Servizo web

15 %     CA 5.1 Describíronse os fundamentos e os protocolos en que se basea o funcionamento dun servidor web.

20 %     CA 5.2 Instalouse un servidor web en sistemas operativos libres e propietarios.

20 %     CA 5.3 Creáronse sitios virtuais.

5 %     CA 5.4 Verificáronse as posibilidades existentes para discriminar o sitio de destino do tráfico entrante ao servidor.

15 %     CA 5.5 Configurouse a seguridade do servidor.

10 %     CA 5.6 Comprobouse o acceso de usuarios ao servidor.

2 %     CA 5.7 Diferenciouse e probouse a execución de código no servidor e no cliente.

10 %     CA 5.8 Instaláronse módulos sobre o servidor.

3 %     CA 5.9 Establecéronse mecanismos para asegurar as comunicacións entre cliente e servidor.

15 % UD 6. Servizo de correo electrónico

10 %     CA 4.1 Describíronse os protocolos que interveñen no envío e na recollida do correo electrónico.

18 %     CA 4.2 Instalouse un servidor de correo electrónico en sistemas operativos libres e propietarios.

10 %     CA 4.3 Creáronse contas de usuario e verificouse o acceso a elas.

10 %     CA 4.4 Definíronse alias para as contas de correo.

2 %     CA 4.5 Aplicáronse métodos para impedir usos indebidos do servidor de correo electrónico.

30 %     CA 4.6 Instaláronse servizos para permitir a recollida remota do correo existente nas caixas de correo de usuario.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

5.4 Peso dos CA na cualificación dos RA e peso dos RA na cualificación do módulo

%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

8,00 % RA 1. Interconecta sistemas en rede instalando mecanismos automatizados de configuración.

10,00 %     CA 1.1 Recoñeceuse o funcionamento dos mecanismos automatizados de configuración dos parámetros de rede e identificáronse as vantaxes que proporcionan.

10,00 %     CA 1.2 Ilustráronse os procedementos e as pautas que interveñen nunha solicitude de configuración dos parámetros de rede.

20,00 %     CA 1.3 Instalouse un servizo de configuración dinámica dos parámetros de rede.

20,00 %     CA 1.4 Preparouse o servizo para lles asignar a configuración básica aos sistemas dunha rede local.

15,00 %     CA 1.5 Realizáronse asignacións dinámicas e estáticas.

10,00 %     CA 1.6 Integráronse no servizo opcións adicionais de configuración.

15,00 %     CA 1.7 Verificouse a correcta asignación dos parámetros.

8,00 % RA 2. Instala servizos de resolución de nomes, que configura con base nunhas especificacións establecidas.

%Unidades didácticas e criterios de avaliación

20 %     CA 4.7 Usáronse clientes de correo electrónico para enviar e recibir correo.

15 % UD 7. Despregamento de redes sen fíos

20 %     CA 7.1 Instalouse un punto de acceso sen fíos dentro dunha rede local.

20 %     CA 7.2 Recoñecéronse os protocolos, os xeitos de funcionamento e os principais parámetros de configuración do punto de acceso.

10 %     CA 7.3 Seleccionouse a configuración máis idónea sobre diversos escenarios de proba.

20 %     CA 7.4 Estableceuse un mecanismo axeitado de seguridade para as comunicacións sen fíos.

10 %     CA 7.5 Usáronse diversos tipos de dispositivos e adaptadores sen fíos para comprobar a cobertura.

10 %     CA 7.6 Instalouse un encamiñador sen fíos con conexión á rede pública e servizos sen fíos de rede local.

10 %     CA 7.7 Configurouse e probouse o encamiñador desde os computadores da rede local.

11 % UD 8. Servizo de acceso remoto

10 %     CA 6.1 Describíronse métodos de acceso e de administración remota de sistemas.

30 %     CA 6.2 Instalouse un servizo de acceso remoto en liña de comandos e en modo gráfico.

30 %     CA 6.3 Comprobouse o funcionamento de ambos os métodos.

10 %     CA 6.4 Identificáronse as principais vantaxes e deficiencias de cada un.

20 %     CA 6.5 Realizáronse probas de acceso remoto e de administración remota entre sistemas de distinta natureza.

10 % UD 9. Interconexión de redes

10 %     CA 8.1 Estableceuse un mecanismo que permita reenviar tráfico de rede entre dúas ou máis interfaces dun mesmo sistema.

20 %     CA 8.2 Implantouse e verificouse unha política de seguridade referente ao tráfico que reenvía o sistema.

10 %     CA 8.3 Comprobouse o acceso a unha rede determinada desde os sistemas conectados a outra rede distinta.

5 %     CA 8.4 Implantouse e verificouse a configuración para acceder desde unha rede pública a un servizo localizado nunha máquina dunha rede privada local.

20 %     CA 8.5 Instalouse e configurouse o hardware dun sistema con acceso a unha rede privada local e a unha rede pública.

15 %     CA 8.6 Instalouse unha aplicación que actúe de pasarela entre a rede privada local e a rede pública.

3 %     CA 8.7 Recoñecéronse e diferenciáronse as principais características e posibilidades da aplicación seleccionadas.

5 %     CA 8.8 Configuráronse os sistemas da rede privada local para acceder á rede pública a través da pasarela.

5 %     CA 8.9 Establecéronse os procedementos de control de acceso para asegurar o tráfico do transmitido a través da pasarela.

2 %     CA 8.10 Puxéronse en práctica mecanismos para acelerar as comunicacións entre a rede privada local e a pública.

5 %     CA 8.11 Identificáronse os escenarios de aplicación deste tipo de mecanismos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

5,00 %     CA 2.1 Identificáronse e describíronse escenarios en que xurda a necesidade dun servizo de resolución de nomes.

5,00 %     CA 2.2 Clasificáronse os principais mecanismos de resolución de nomes.

5,00 %     CA 2.3 Describiuse a estrutura, a nomenclatura e a funcionalidade dos sistemas de nomes xerárquicos.

25,00 %     CA 2.4 Instalouse un servizo xerárquico de resolución de nomes en sistemas operativos libres e propietarios.

20,00 %     CA 2.5 Preparouse o servizo para almacenar as respostas procedentes de servidores de redes públicas e llas servir aos equipamentos da rede local.

20,00 %     CA 2.6 Engadíronse rexistros de nomes correspondentes a unha zona nova, con opcións relativas a servidores de correo e alias.

10,00 %     CA 2.7 Traballouse en grupo para realizar transferencias de zona entre dous ou máis servidores.

10,00 %     CA 2.8 Comprobouse o correcto funcionamento do servidor.

8,00 % RA 3. Instala servizos de transferencia de ficheiros, describe as súas características e as súas aplicacións, e verifica o funcionamento en diversos modos de
acceso, con base nunhas especificacións establecidas.

10,00 %     CA 3.1 Estableceuse a utilidade e modo de operación do servizo de transferencia de ficheiros.

25,00 %     CA 3.2 Instalouse un servizo de transferencia de ficheiros en sistemas operativos libres e propietarios.

10,00 %     CA 3.3 Creáronse usuarios e grupos para acceso remoto ao servidor.

25,00 %     CA 3.4 Configurouse o acceso anónimo.

5,00 %     CA 3.5 Establecéronse límites nos modos de acceso.

5,00 %     CA 3.6 Comprobouse o acceso ao servidor en modo activo e en modo pasivo.

20,00 %     CA 3.7 Realizáronse probas con clientes en liña de comandos e en modo gráfico.

15,00 % RA 4. Xestiona servidores de correo electrónico, e configura o servizo de acordo cos requisitos de uso.

10,00 %     CA 4.1 Describíronse os protocolos que interveñen no envío e na recollida do correo electrónico.

18,00 %     CA 4.2 Instalouse un servidor de correo electrónico en sistemas operativos libres e propietarios.

10,00 %     CA 4.3 Creáronse contas de usuario e verificouse o acceso a elas.

10,00 %     CA 4.4 Definíronse alias para as contas de correo.

2,00 %     CA 4.5 Aplicáronse métodos para impedir usos indebidos do servidor de correo electrónico.

30,00 %     CA 4.6 Instaláronse servizos para permitir a recollida remota do correo existente nas caixas de correo de usuario.

20,00 %     CA 4.7 Usáronse clientes de correo electrónico para enviar e recibir correo.

18,00 % RA 5. Xestiona servidores web, e configura o servizo de acordo coas necesidades de uso.

12,50 %     CA 5.1 Describíronse os fundamentos e os protocolos en que se basea o funcionamento dun servidor web.

16,67 %     CA 5.2 Instalouse un servidor web en sistemas operativos libres e propietarios.

16,67 %     CA 5.2 Instalouse un servidor web en sistemas operativos libres e propietarios.

16,67 %     CA 5.3 Creáronse sitios virtuais.

4,17 %     CA 5.4 Verificáronse as posibilidades existentes para discriminar o sitio de destino do tráfico entrante ao servidor.

12,50 %     CA 5.5 Configurouse a seguridade do servidor.

8,33 %     CA 5.6 Comprobouse o acceso de usuarios ao servidor.

1,67 %     CA 5.7 Diferenciouse e probouse a execución de código no servidor e no cliente.

8,33 %     CA 5.8 Instaláronse módulos sobre o servidor.

2,50 %     CA 5.9 Establecéronse mecanismos para asegurar as comunicacións entre cliente e servidor.

17,50 % RA 6. Instala, configura e xestiona métodos de acceso remoto, e comproba o seu funcionamento en modo texto e en modo gráfico.

6,29 %     CA 6.1 Describíronse métodos de acceso e de administración remota de sistemas.

18,86 %     CA 6.2 Instalouse un servizo de acceso remoto en liña de comandos e en modo gráfico.
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Os criterios de cualificación definen como se formará a nota do alumnado, tanto nas avaliacións parciais como na final:

- No desenvolvemento de cada unidade didáctica, o alumnado levará a cabo diferentes actividades propostas polo profesor, que suporán un 30%

da cualificación. A puntuación de cada actividade estará ponderada segundo o número de tarefas que inclúa.

- Ao remate de cada trimestre o alumnado realizará unha proba de avaliación combinada que incluirá diversas cuestións e actividades prácticas na

que se aplicarán todos os criterios de avaliación definidos para as unidades abordadas no mesmo. Estas probas suporán o 70% da cualificación.

- En cada avaliación parcial, computarase tanto na parte de actividades como na das probas finais as realizadas dende o comezo do curso ata a

última unidade didáctica incluída nesa avaliación. Desta maneira, a nota da última avaliación reflectirá xa a nota global do curso.

5.5 Observacións sobre os criterios de cualificación

%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

2,86 %     CA 6.2 Instalouse un servizo de acceso remoto en liña de comandos e en modo gráfico.

18,86 %     CA 6.3 Comprobouse o funcionamento de ambos os métodos.

6,29 %     CA 6.4 Identificáronse as principais vantaxes e deficiencias de cada un.

12,57 %     CA 6.5 Realizáronse probas de acceso remoto e de administración remota entre sistemas de distinta natureza.

34,29 %     CA 6.6 Manexáronse ferramentas de virtualización e conterización para a implantación de servizos de rede

15,00 % RA 7. Desprega redes sen fíos seguras seguindo os procedementos técnicos especificados.

20,00 %     CA 7.1 Instalouse un punto de acceso sen fíos dentro dunha rede local.

20,00 %     CA 7.2 Recoñecéronse os protocolos, os xeitos de funcionamento e os principais parámetros de configuración do punto de acceso.

10,00 %     CA 7.3 Seleccionouse a configuración máis idónea sobre diversos escenarios de proba.

20,00 %     CA 7.4 Estableceuse un mecanismo axeitado de seguridade para as comunicacións sen fíos.

10,00 %     CA 7.5 Usáronse diversos tipos de dispositivos e adaptadores sen fíos para comprobar a cobertura.

10,00 %     CA 7.6 Instalouse un encamiñador sen fíos con conexión á rede pública e servizos sen fíos de rede local.

10,00 %     CA 7.7 Configurouse e probouse o encamiñador desde os computadores da rede local.

10,50 % RA 8. Interconecta redes, e comproba e asegura o tráfico transmitido.

9,52 %     CA 8.1 Estableceuse un mecanismo que permita reenviar tráfico de rede entre dúas ou máis interfaces dun mesmo sistema.

19,05 %     CA 8.2 Implantouse e verificouse unha política de seguridade referente ao tráfico que reenvía o sistema.

9,52 %     CA 8.3 Comprobouse o acceso a unha rede determinada desde os sistemas conectados a outra rede distinta.

9,52 %     CA 8.4 Implantouse e verificouse a configuración para acceder desde unha rede pública a un servizo localizado nunha máquina dunha rede privada local.

19,05 %     CA 8.5 Instalouse e configurouse o hardware dun sistema con acceso a unha rede privada local e a unha rede pública.

14,29 %     CA 8.6 Instalouse unha aplicación que actúe de pasarela entre a rede privada local e a rede pública.

2,86 %     CA 8.7 Recoñecéronse e diferenciáronse as principais características e posibilidades da aplicación seleccionadas.

4,76 %     CA 8.8 Configuráronse os sistemas da rede privada local para acceder á rede pública a través da pasarela.

4,76 %     CA 8.9 Establecéronse os procedementos de control de acceso para asegurar o tráfico do transmitido a través da pasarela.

1,90 %     CA 8.10 Puxéronse en práctica mecanismos para acelerar as comunicacións entre a rede privada local e a pública.

4,76 %     CA 8.11 Identificáronse os escenarios de aplicación deste tipo de mecanismos.
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- Será necesario obter unha cualificación mínima de 4 en todas as probas finais dos trimestres realizadas para poder superar cada unha das

avaliacións. De non alcanzar esta cualificación nalgunha delas, o alumno deberá realizar unha proba de recuperación da mesma, na que de novo

será necesario obter unha cualificación mínima de 4 para poder optar a superar o módulo.

- En calquera avaliación, para superar o módulo será necesario obter unha cualificación mínima de 5.

Atendendo á situación excepcional que se produce neste curso académico debido á pandemia provocada polo covid-19, debe contemplarse a

posibilidade de que a docencia teña que ser realizada de forma semipresencial ou a distancia. Dado que todas as actividades de avaliación do

alumnado se realizan por medio da aula virtual, poden ser realizadas dende casa mantendo os mesmos criterios e instrumentos de avaliación,

sempre que o alumnado conte cos seguintes recursos:

- Equipo informático con capacidade para executar máquinas virtuais.

- Acceso a Internet.

As clases online impartiranse empregando unha ferramenta de videoconferencia como webex ou discord (ferramenta coa que o alumnado xa está

moi familiarizado), para o que será necesario que o alumnado conte cun acceso a Internet co ancho de banda suficiente para o establecemento

destas conexións. Na medida do posible, o profesor gravará as sesións realizadas con estas ferramentas e facilitará o seu acceso a través da aula

virtual para que o alumnado que non poida seguilas no momento da realización poida visualizalas posteriormente.

Para o desenvolvemento das actividades da unidade 7, de despregamento de redes sen fíos, o alumnado debe empregar puntos de acceso e

routers sen fíos. En caso de ter que recorrer á educación á distancia, o alumnado debería levar este material para casa por quendas para poder

levar a cabo estas actividades, presentando os resultados a través da aula virtual.

En calquera caso, as probas de avaliación combinada que se realizan ao final de cada trimestre deberían facerse de forma presencial, para poder

comprobar que cada alumno/a a resolve de forma individual, salvo que se puidesen implantar plataformas que permitan verificar que cada alumno

resolve a súa proba de forma individual.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Se o/a alumno/a non supera algunha das avaliacións parciais, deberá recuperalas na proba final de recuperación, que se fará na primeira

convocatoria ordinaria.

Esta proba contará con partes específicas para recuperar cada avaliación parcial por separado, que serán avaliadas de xeito independente. No

caso de non obter un 5 nalgunha das partes específicas neste exame final de avaliación o módulo cualificarse como non superado.

No exame final ordinario o alumnado tan só terá que recuperar aquelas avaliacións que non teña superadas.

De consideralo oportuno, o docente poderá realizar recuperacións dalgunha das avaliacións durante o curso, a maiores do exame final ordinario.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

O alumnado que perda o dereito á avaliación continua, para superar o módulo deberá superar unha proba escrita e/ou práctica no equipo
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informático, que abarcará todos os criterios de avaliación incluídos como mínimos exixibles nas distintas unidades didácticas.

Non se terán en conta, de cara á perda do dereito á avaliación continua, as faltas de asistencia debido a confinamentos, cuarentenas ou contaxios

provocados pola pandemia do covid-19.

Esta proba poderá ser realizada antes do comezo da FCT ou no mes de xuño, antes da avaliación final de módulos dese mes.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Atendendo á normativa vixente (Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do

alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial), o procedemento  para o seguimento de programación e avaliación da propia práctica

docente é o seguinte:

- O seguimento da programación de cada módulo farase a través da aplicación web de xestión de programacións, da consellería de educación

(https://www.edu.xunta.es/programacions/).

- Será realizado polo profesor responsable do módulo dende a aplicación ao longo do curso, deixando constancia das datas de inicio/fin de cada

actividade, sesións realizadas, grao de cumprimento, e aquelas observacións que estime convenientes.

- En caso de detectar desviacións de importancia no cumprimento da programación didáctica, en reunión de departamento trataranse as medidas

ou propostas de mellora oportunas.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Na primeira unidade do módulo, de virtualización e conterización, o profesor revisará co alumnado na propia aula os conceptos e procedementos

básicos de configuración da conectividade de rede entre sistemas operativos e modos de conexións das máquinas virtuais.

Empregarase este proceso para realizar unha avaliación inicial do dominio do alumnado das destrezas básicas que serán necesarias para o

seguimento do módulo.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

As medidas de reforzo educativo terán como obxectivo potenciar aqueles niveis de logro mínimos esixibles que non foron superados polos

alumnos nas diferentes probas de avaliación e recuperación desenvolvidas ao longo do curso. Para isto proporanse:

- Atención individualizada en determinados momentos do desenvolvemento da materia.

- Exercicios específicos.

- Exercicios extra para que o alumnado consolide contidos e/ou procedementos nos que teñan dificultades.

- Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades do alumnado.

- Establecer grupos de traballo heteroxéneos formados por alumnado con coñecementos previos diferentes, co obxecto de fomentar os procesos

de aprendizaxe entre eles e elas.

- Atención especial ao alumnado con dificultades de compresión e seguimento de contidos.
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- Coordinación de accións co Departamento de Orientación naqueles casos que se considere necesario.

- Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e actividades.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Incluiranse de forma xeral os seguintes aspectos na aula:

- Normativa de seguridade no traballo.

- Seguridade e integridade da información.

    - Confidencialidade de datos.

    - Propiedade intelectual.

- Respecto polo material existente no taller, tanto hardware como software.

- Obrigatoriedade do cumprimento da normativa vixente en canto ao non emprego de copias ilegais de software.

- A necesidade de manter un clima de respecto cara aos/ás compañeiros/as e ao profesor.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Tendo en conta a situación excepcional de alerta sanitaria que atravesamos este curso debido á pandemia do covid-19, no se propón realizar

actividades complementarias específicas para este módulo.

Levaranse a cabo todas as actividades propostas polo Departamento de  Orientación que vaian dirixidas ao alumnado do ciclo de informática e

todas as actividades propostas polo Departamento de Informática.

O departamento deixa aberta a porta á asistencia a conferencias e seminarios, que ou ben se planifiquen polo departamento ou ben vaian xurdindo

no ámbito social e sexan consideradas de interese.
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