
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Isidro Parga Pondal 2020/202115027307 Carballo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Administración de sistemas informáticos en rede Ciclos
formativos de
grao superior

CSIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0377 Administración de sistemas xestores de bases de datos 42020/2021 8470

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

Profesorado asignado ao módulo IVÁN RODRIGO BUJÁN OTERO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de administrar sistemas xestores de bases de datos.

A administración de sistemas xestores de base de datos abrangue aspectos como:

-Implantación de sistemas xestores de bases de datos.

-Manipulación de bases de datos.

-Aplicación de medidas de seguridade.

-Planificación e realización de tarefas administrativas.

-Monitorización e optimización da base de datos e do sistema xestor de bases de datos.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse na implantación e na administración de bases de datos e de sistemas xestores de

base de datos.

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

-Instalación e configuración de sistemas xestores de base de datos.

-Manipulación de base de datos.

-Realización de operacións con bases de datos.

-Administración de bases de datos.

-Planificación e automatización de tarefas nun sistema xestor.
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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 primeira unidade consideraranse os aspectos a ter en conta á hora de seleccionar o SXBD más
adecuado para cada necesidade, e trataranse os aspectos máis destacados á hora de instalar e configurar un
SXBD. Optarase por instalar un servidor Oracle Database sobre o cal se introduciranse as ferramentas básicas
de administración de este xestor e comenzarase a construir un modelo de datos con que se irán introducindo
distintos elementos de administración nas seguintes unidades.

Instalación e
configuración dun
SXBD

18 20

2 Unha vez instalado e configurado o SXBD a seguinte función do DBA será xestionar o acceso dos usuarios a
información. Nesta unidade detallaranse os contidos relacionados con esta tarefa.

Xestión de usuarios e
acceso a información

14 20

3 Incluiremos nesta unidade adicada á seguridade as tarefas básicas do DBA adicadas a garantir a integridade e
confidencialidade da información

Seguridade 10 12

4 Nesta unidade se tratarán os contidos relacionados coa monitorización e a optimización do SXBD para garantir
un funcionamento eficiente do mesmo

Monitorizacións e
optimización

10 15

5 O obxectivo desta unidade será introducir ao alumnado á programación de bases de datos, en relación coa súa
aplicación de cara á automatización de tarefas de administración que debe levar a cabo o DBA

Automatización de
tarefas

24 25

6 Veránse as ferramentas e técnicas que permiten a escalabilidade e a replicación das bases de datos para obter
alta dispoñibilidade e facilitar o crecemento das mesmas.

Aplicación de criterios
de dispoñibilidade no
SXBD

8 8
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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 configuración dun SXBD 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Implanta sistemas xestores de bases de datos e analiza as súas características, consonte os requisitos do sistema. SI

RA2 - Configura o sistema xestor de bases de datos, para o que interpreta as especificacións técnicas e os requisitos 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 Recoñeceuse a utilidade e a función de cada elemento dun sistema xestor de bases de datos.

CA1.2 Interpretouse a documentación técnica de diversos sistemas xestores de bases de datos nos idiomas máis empregados pola industria.

CA1.3 Analizáronse as características dos principais sistemas xestores de bases de datos.

CA1.4 Seleccionouse o sistema xestor de bases de datos.

CA1.5 Identificouse o software necesario para levar a cabo a instalación.

CA1.6 Verificouse o cumprimento dos requisitos de hardware.

CA1.7 Configuráronse os parámetros do sistema operativo que puideran afectar ao rendemento do sistema xestor de bases de datos.

CA1.8 Instaláronse sistemas xestores de bases de datos.

CA1.9 Interpretouse a información subministrada polas mensaxes de erro e os ficheiros de rexistro.

CA1.10 Arranxáronse as incidencias da instalación.

CA1.11 Verificouse o funcionamento do sistema xestor de bases de datos.

CA1.12 Documentouse o proceso de instalación.

CA2.1 Describíronse as condicións de inicio e parada do sistema xestor.

CA2.2 Seleccionouse o motor de base de datos.

CA2.3 Aseguráronse as contas de administración.

CA2.4 Configuráronse as ferramentas e o software cliente do sistema xestor.

CA2.5 Definiuse o espazo de almacenamento.

CA2.6 Configurouse a conectividade en rede do sistema xestor.
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Criterios de avaliación

CA2.7 Definíronse as características por defecto das bases de datos.

CA2.8 Definíronse os parámetros relativos ás conexións (tempos de espera, número máximo de conexións, etc.).

CA2.9 Documentouse o proceso de configuración.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Funcións do sistema xestor de base de datos (SXBD): compoñentes e tipos.

 Arquitectura do sistema xestor de base de datos. Arquitectura ANSI/SPARC.

 Sistemas xestores de base de datos comerciais e libres.

 Preparación e parametrización do sistema operativo.

 Instalación dun SXBD: parámetros salientables.

 Rexistro de instalación.

 Utilización de manuais técnicos.

 Documentación da instalación.

 Configuración dos parámetros salientables.

 0Documentación da configuración

 Procesos e servizos do SXBD.

 Contas de administración.

 Características do xestor de almacenamento.

 Configuración do espazo de almacenamento.

 Configuración do acceso remoto ao SXBD.

 Establecemento de conexións co SXBD.

 Estrutura do dicionario de datos.

 Ficheiros LOG.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Xestión de usuarios e acceso a información 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, ferramentas gráficas e comandos da linguaxe do sistema xestor. NO

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 Creáronse vistas personalizadas para cada tipo de usuario.

CA3.2 Creáronse sinónimos de táboas e vistas.

CA3.3 Definíronse e elimináronse contas de usuario.

CA3.4 Identificáronse os privilexios sobre as bases de datos e os seus elementos.

CA3.5 Agrupáronse e desagrupáronse privilexios.

CA3.6 Asignáronse e elimináronse privilexios a usuarios.

CA3.7 Asignáronse e elimináronse grupos de privilexios a usuarios.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Características de seguridade dos sistemas xestores de bases de datos.

 Creación, modificación e eliminación de vistas.

 Creación e eliminación de usuarios.

 Tipos de dereitos.

 Asignación e desasignación de dereitos a usuarios. Puntos de acceso ao sistema.

 Definición de papeis. Asignación e desasignación de papeis a usuarios.

 Mecanismos de autenticación dos usuarios.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Seguridade 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, ferramentas gráficas e comandos da linguaxe do sistema xestor. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.8 Garantiuse o cumprimento dos requisitos de seguridade.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de cifrado dos sistemas xestores de bases de datos.

 Normativa legal sobre protección de datos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Monitorizacións e optimización 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Mellora o rendemento do sistema aplicando técnicas de monitorización e realizando adaptacións. SI

4.4.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 ferramentas de monitorización dispoñibles para o sistema xestor.

CA5.2 Describíronse as vantaxes e os inconvenientes da creación de índices.

CA5.3 Creáronse índices en táboas e vistas.

CA5.4 Optimizouse a estrutura da base de datos.

CA5.5 Optimizáronse os recursos do sistema xestor.

CA5.6 Obtívose información sobre o rendemento das consultas para a súa optimización.

CA5.7 Programáronse alertas de rendemento.

CA5.8 Realizáronse modificacións na configuración do sistema operativo para mellorar o rendemento do xestor.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas de monitorización dispoñibles no sistema xestor.

 Elementos e parámetros susceptibles de ser monitorizados.

 Optimización do rendemento do SXBD: Ferramentas de configuración automática do rendemento. Axuste da configuración do sistema operativo e do subsistema de almacenamento.
Configuración dos parámetros das bases de datos que afectan o rendemento. Ferramentas
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Automatización de tarefas 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Describe e automatiza tarefas de administración do xestor, utilizando secuencias de comandos. SI

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 Recoñeceuse a importancia de automatizar tarefas administrativas.

CA4.2 Estableceuse un plan de execución das tarefas administrativas.

CA4.3 Describíronse os métodos de execución de secuencias de comandos.

CA4.4 Identificáronse as ferramentas dispoñibles para redactar secuencias de comandos.

CA4.5 Definíronse e utilizáronse secuencias de comandos para automatizar tarefas.

CA4.6 Identificáronse os eventos susceptibles de activar disparadores.

CA4.7 Definíronse disparadores.

CA4.8 Utilizáronse estruturas de control de fluxo.

CA4.9 Adoptáronse medidas para manter a integridade e a consistencia da información.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas para creación de secuencias de comandos: procedementos de execución.

 Planificación de tarefas de administración mediante secuencias de comandos.

 Ferramentas de planificación incorporadas no SXBD.

 Disparadores. Modelo de execución e eventos. Tipos de disparadores: de fila e de secuencia. Almacenamento e uso dos valores anteriores á modificación realizada polo disparador.
Execución encadeada de disparadores.
 Asertos.

 Excepcións.

 Características avanzadas das linguaxes incorporadas nos SXBD.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Aplicación de criterios de dispoñibilidade no SXBD 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Analiza e aplica criterios de dispoñibilidade, e axusta a configuración do sistema xestor. 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 Recoñeceuse a utilidade das bases de datos distribuídas.

CA6.2 Describíronse as políticas de fragmentación da información.

CA6.3 Implantouse unha base de datos distribuída homoxénea.

CA6.4 Creouse unha base de datos distribuída mediante a integración dun conxunto de bases de datos preexistentes.

CA6.5 Configurouse un nodo mestre e varios escravos para levar a cabo a replicación do primeiro.

CA6.6 Configurouse un sistema de replicación en cadea.

CA6.7 Comprobouse o efecto da parada de determinados nodos sobre os sistemas distribuídos e replicados.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Bases de datos distribuídas homoxéneas e heteroxéneas.

 Tipos de SXBD distribuídos; características; vantaxes e desvantaxes.

 Compoñentes dun SXBD distribuído.

 Parámetros de configuración específicos dos SXBD distribuídos: Configuración local dos nodos. Configuración do nodo mestre e dos nodos escravos. Configuración da xestión distribuída
dos datos. Técnicas de fragmentación e asignación. Configuración dos meca
 Consulta distribuída.

 Transaccións distribuídas.

 Optimización de consultas sobre bases de datos distribuídas.

 Replicación.
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Para determinar a cualificación teranse en conta o resultados dos traballos propostos na aula e das probas escrito/práctico que se realizarán ó final

de cada trimestre.

Os traballos en clase consistirán en actividades de obrigatoria realización e entrega. A falta de algunha de estas actividades supoñerá a perda do

dereito a avaliación continua. Avaliaranse como completados, no caso de ser entregado e obter unha avaliación positiva, ou pendentes, no caso de

non ser entregados ou ter unha avaliación negativa a espera de ser resolta.

A proba final de trimestre recopilará contidos das unidades didácticas completadas ó longo de ese trimestre e consistirá en:

· Unha parte práctica que terá un peso dun 30% na nota final do trimestre sendo necesario sacar un mínimo de 4 para facer media coa parte

teórica.

· Unha parte teórica que terá un peso dun 70% na nota final do trimestre sendo necesario sacar un mínimo de 4 para facer media coa parte

práctica.

Unha nota por debaixo de 4 en calquera de estas duas partes suporá obter un suspenso no trimestre.

A nota final do módulo virá determinado pola media ponderada de cada trimestre, de forma que o peso de cada trimestre calcularase como a suma

do peso das súas unidades didácticas.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

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

Os contidos non superados dun trimestre dispoñerán dunha proba de recuperación no trimestre seguinte. As actividades de recuperación

definiranse segundo o caso de cada alumno, xa que para ter dereito a dita proba deberán haber realizado tódalas actividades e prácticas propostas

con anterioridade ou incluso algunha adicional dependendo do caso.

En caso de chegar ao final de curso sen superar os contidos de algún trimestre irase ao exame final soamente cos contidos dos trimestres non

superados, sempre que o alumno non perdera o dereito a avaliación continua.

Os alumnos cos exames aprobados pero con algunha práctica pendente por incumprir os prazos de entrega estarán en situación de perda de

avaliación continua. Terán a oportunidade de entregar as tarefas pendentes o longo do terceiro trimestre para poder ter unha avaliación positiva a

finais de curso.

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

Os alumnos que perderon o dereito a avaliación continua serán avaliados mediante unha proba ao fin do terceiro trimestre do curso que incluirá os

contidos de tódalas unidades didácticas vistas durante o curso. Estes alumnos non teñen opción a eliminación de materia aínda que superaran

algunha unidade didáctica antes da perda do dereito a avaliación continua.

Os alumnos que non perderon o dereito a avaliación continua que non superaran tódolos trimestres manterán as partes dos trimestres aprobados e

poderán ir a proba final so coas partes non superadas.

O deseño desta proba extraordinaria tomará como referencia os mesmos criterios de avaliación e mínimos esixibles cos que se valorará ao resto

de alumnos e alumnas. Dita proba poderá estar constituída por duas partes, unha escrita e outra práctica co ordenador, e poderá realizarse en
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varios días.

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

Por parte do profesor analizarase unidade a unidade a adecuación dos contidos e súa temporalización.

Ademais observarase se as actividades propostas e a metodoloxía a seguir conseguen os obxectivos propostos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A sesión de avaliación inicial realizarase ao remate do primeiro mes e servirá de diagnóstico de partida para o equipo docente.

Permitirá adoptar medidas de reforzo educativo ou de flexibilización modular.

Os procedementos serán de natureza diversa, procurando conseguir unha valoración global e integradora do proceso de aprendizaxe do alumno

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

Os alumnos con capacidade reducida de aprendizaxe recibirán explicacións máis polo miúdo e proporanse actividades básicas cara a consecución

do contidos mínimos.

Para algunhas das tarefas en grupo estes formaranse en función da capacidade de cada un dos compoñentes.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais serán un conxunto de coñecementos baseados en actitudes, valores e normas que se terán en conta á hora de abordar o

proceso de ensino-aprendizaxe. O seu carácter transversal significa que abarcarán varias materias e que o seu tratamento só poderá ser concibido

dende a complementariedade, de xeito que só teñen sentido inseridos na actividade diaria do alumnado.

Non pode concebirse a educación en valores e actitudes como un contido máis do curriculum senón como un conxunto de intereses xerais que

toquen todos o módulos e o desenvolvemento das actividades diarias.

Ademais de aqueles temas transversais propios do proxecto educativo integral do centro (educación para a igualdade, educación para a paz,

educación do consumidor, actividades de normalización de lingua galega, etc.), no caso dun módulo de Formación Profesional da familia de

Informática haberá que considerar algúns outros máis específicos:

· Valoración da seguridade e o control de acceso aos datos, a necesidade de copias de seguridade e da limitación do uso da información

exclusivamente aos destinos previstos.

· Utilización correcta dos recursos informáticos preocupándose pola súa conservación como medios comúns. Motivación para o coñecemento dos

contornos produtivos reais nos que, nun futuro próximo, os alumnos deberán desenvolver as súas tarefas profesionais.

· Traballo con fontes de información diversa, sendo capaz de valorar o seu grao de fiabilidade e utilidade.

· Actitude respectuosa e colaboradora con compañeiros e profesores de cara a conseguir obxectivos compartidos.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Estas actividades serven de complemento á formación dos alumnos e alumnas en relación co módulo profesional, potencian a súa educación en

valores, e constitúen unha forma educativa de ocupar o seu tempo de ocio.

Tratarase de programar nangún momento do curso unha visita a un CPD dun centro de traballo dunha entidade pública ou privada (Amtega, R,

SERGAS, Inditex, ...) no que os alumno poidan comprobar in situ como son as instalacións nas que se aloxan os servidores e os centros de

traballo nos que potencialmente poderán optar unha vez rematen o ciclo.

Promoverase entre os alumnos actividades complementarias relacionadas co módulo e a Informática en xeral como:

· Asistencia a eventos (feiras/conferencias...)

· Participación en concursos de programación

· Formación online gratuita (OpenWebminars ou CNTG)

· Obter certificacións oficiais de productos que poidan aportar máis valor ó currículo a maiores do propio título (Certificacións de Microsoft, Linux,

Oracle, ...)

Tamén promoverase entre o alumnado a participación en actividades organizadas polo centro educativo: grupos de teatro, excursións, asistencia a

eventos culturais, uso da biblioteca, eventos deportivos,...

A oferta de actividades extraescolares do centro é variable cada curso académico e non está suxeita a programacións previas, se non que se irán

programando durante o curso segundo a oferta dispoñible.

10.Outros apartados

10.1) CONTINUACIÓN DA MATERIA EN CASO DE ENSINANZA A DISTANCIA.

No caso dunha posible suspensión das clases presenciais, e ante a imposibilidade de realizar sesións prácticas no centro co alumnado, deberanse

artellar métodos de seguimento do alumnado e de avaliación dos contidos.

O avance da materia (e o seguimento e avaliación do alumnado) dependerá das posibilidades do mesmo no tocante a equipamentos e conexións.

Dende o centro tentarase cubrir, dentro do posible, as necesidades do alumnado para seguir avanzando coa materia.

Os traballos deberán ser propostos na Aula Virtual e, unha vez realizados polo alumnado, entregados na mesma para a revisión por parte do

profesorado. A comunicación co alumnado farase principalmente a través da propia Aula Virtual (servizo de mensaxería ou foros), tendo sempre

dispoñible as videoconferencias a través das plataformas dispoñibles.

10.2) CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN EN CASO DE ENSINANZA A DISTANCIA

Manteranse os mesmos criterios de avaliación baseado na obligatoriedade de facer as tarefas propostas, que se deberán xustificar mediante a

entrega de algún documento.

Manterase a avaliación mediante unha proba teórica e unha práctica, que haberá que axustar para as circunstancias, como pode ser:

· Facer exames teóricos con límite de tempo por pregunta

· Para a parte práctica facer probas por videoconferencia con posibilidade de compartir o escritorio

· O alumnado poderá facer exposicións e defensas de traballos práctico por videoconferencia.
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