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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 Implementación dun Sistema xestor de bases de datos MySQL para aplicar la práctica del módulo.Instalación dun
sistema xestor de
bases de datos

12 15

2 Configuración inicial dun Sistema xestor de bases de datos MySQL para aplicar la práctica del módulo.Configuración dun
SXBD

12 20

3 Implantación de métodos de control de acceso utilizando asistentes, ferramentas gráficas e comandos da
linguaxe do sistema xestor

Acceso a información 12 15

4 Conocemento das principais ferramenta e técnicas para automatizar tareas e aprender a usalas según os
nosos requerementos.

Automatización de
tarefas: construcción
de secuencias de
comandos de
administración

24 20

5 Mellora do rendemento do sistema aplicando técnicas de monitorización e realizando adaptacións.Mellora do
rendemento:
monitorizacións e
optimización

12 15

6 Estudio de conceptos sobre bases de datos distribuídas e a implementación de replicación e clustering en
MySQL.

Aplicación de criterios
de dispoñibilidade a
bases de datos
distribuídas e
replicadas

12 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Instalación dun sistema xestor de bases de datos 12

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

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.

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.
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Contidos

 Utilización de manuais técnicos.

 Documentación da instalación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Configuración dun SXBD 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura o sistema xestor de bases de datos, para o que interpreta as especificacións técnicas e os requisitos de explotación. 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 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.

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.

4.2.e) Contidos

Contidos

 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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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Acceso a información 12

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. 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 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.

CA3.8 Garantiuse o cumprimento dos requisitos de seguridade.

4.3.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.

 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 Automatización de tarefas: construcción de secuencias de comandos de administración 24

4.4.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

4.4.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 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.

4.4.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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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Mellora do rendemento: monitorizacións e optimización 12

4.5.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

4.5.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 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.

4.5.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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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Aplicación de criterios de dispoñibilidade a bases de datos distribuídas e replicadas 12

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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Ao rematar o módulo o alumno deberá ser capaz de:

  - Instalar un sistema xestor de bases de datos.

  - Realizar a configuración inicial da instalación.

  - Realizar un arranque e parada do sistema xestor (manual e automatizado).

  - Crear e analizar  ficheiros de rexistro (LOG).

  - Preparar unha conta de administrador.

  - Instalar ferramentas cliente.

  - Crear, modificar e eliminar vistas.

  - Crear, eliminar e xestionar contas de usuarios.

  - Elaborar  guións para automatizar tarefas de administración.

  - Elaborar de procedementos almacenados.

  - Elaborar disparadores.

  - Realizar operacións de copia de seguridade de diversos tipos.

  - Restaurar/recuperar  datos tras un erro ou caída do sistema.

  - Elaborar e implementar un plan de copia de seguridade.

  - Utilizar ferramentas de monitorización.

  - Optimizar do rendemento do sistema.

  - Crear e analizar de ficheiros de rexistro.

  - Optimizar consultas lentas.

  - Crear  índices.

  - Implementar unha base de datos distribuída.

  - Configurar un sistema de replicación.

  - Documentar as actividades realizadas.

  - Manexar  manuais técnicos.

Os instrumentos de avaliación que se empregarán son os seguintes:

  - Probas escritas teóricas que poden ser de tipo test ou respostas curtas e que serán puntuadas cunha cifra de 0 a 10.

Indicarase claramente o que puntúa cada resposta correcta. En caso de que sexa de tipo test, indicarase claramente canto se desconta por cada

resposta incorrecta.

  - Probas escritas prácticas consistentes na resolución de supostos prácticos e que serán puntuadas cunha cifra de 0 a 10.

Indicarase claramente o que puntúa cada resposta correcta.

  - Probas prácticas no ordenador e que serán puntuadas cunha cifra de 0 a 10. Indicarase claramente o que puntúa cada resposta correcta.

  - Valoración da actitude de traballo, atención e participación cunha cifra de 0 a 10.

Dependendo de se as unidades son prácticas, teóricas ou mixtas, serán avaliadas usando probas teórica ou prácticas ou ámbalas dúas.

Tamén se pode usar como instrumento de avaliación da unidade traballos en grupo acerca dos contidos dunha unidade determinada. Neste

traballo avaliarase a capacidade de investigación e de traballo en grupo. Este traballo puntuarase cunha cifra de 0 a 10.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Nas sesións de avaliación emitirase unha cualificación (con cifras de 1 a 10, sen decimais) segundo os criterios de cualificación que se expoñen a

continuación:

  - En caso de que para unha avaliación se empregaran varios instrumentos de avaliación, a cualificación de dita unidade sería a media das

cualificacións obtidas.

  - No caso de que para a avaliación se empregaran traballos en grupo, probas teóricas e probas prácticas, a ponderación destas, para o calculo

total, será establecida polo profesor, (no momento no que propoña ditas probas).

  - A valoración da actitude de traballo, atención e participación poderá supor o 10% da cualificación de cada avaliación.

  - A cualificación final corresponderase coa cualificación da terceira avaliación.

  - Para aprobar o módulo será necesario ter unha cualificación maior ou igual a 5 en cada unha das avaliacións.

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

O alumno poderá recuperar as avaliacións, no exame final, exame que farán os alumnos que no superaran algunha(s) avaliación(s) determinada

(s). Consistirá na realización dunha proba escrita e/ou práctica que abranguerá os contidos e procedementos correspondentes a ditas avaliacións.

Dito exame desenvolverase durante a avaliación final ordinaria e incluirá aquelas unidades ou partes, para as que non se acadou unha

cualificación superior ou igual a 5.

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

Segundo figura na lexislación, o alumnado que teña máis do 10% de faltas de asistencia, perderá o dereito a avaliación continua e terá que ser

avaliado ao final do ciclo. Dita avaliación levarase a cabo mediante unha proba teórica e unha práctica que abranguerá todo o contido do módulo.

Só se considerará aprobado o módulo se todas as probas realizadas son superadas.

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

Durante o desenvolvemento do curso, e mediante un documento de seguimento das clases, poderase determinar se a asignación horaria de cada

unidade é a idónea. O ritmo de traballo virá determinado pola asimilación dos conceptos por parte do alumnado.

Mediante a enquisa de avaliación docente, obteranse resultados a valorar ao remate das avaliacións.

A presentación da materia/módulo con información relativa a programación didáctica, (contidos, mínimos esixibles e avaliación), estará dispoñible

no lugar que estime oportuno o Departamento de Informática do Instituto, a disposición de toda a comunidade

educativa. Deste feito son informados os alumnos e pais nas respectivas guías.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

No inicio das actividades do ciclo formativo realizarase unha enquisa estruturada, para avalia-los coñecementos, ideas previas e expectativas do

alumnado respecto do módulo e do ciclo, conforme o artigo 5° da órde do 30 de xullo de 2007, DóG do 9 de agosto.

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

As medidas de reforzo teñen como obxectivo intentar axudar a superar algunha unidade didáctica a aqueles alumnos que non acadaron os

obxectivos mínimos esixibles.

As medidas de reforzo da parte procedemental da unidade didáctica consistirán na resolución de supostos cunha metodoloxía distinta e máis

secuenciada. Estes supostos serán resoltos polo alumno sempre coa axuda do profesor.

As medidas de reforzo da parte conceptual da unidade didáctica consistirán no repaso dos conceptos por parte do alumno e coa axuda do

profesor.

As medidas de reforzo da parte actitudinal da unidade didáctica consistirán na proposta de cambio por parte do alumno e a supervisión do

profesor.

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.
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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.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non hai programadas actividades complementarias ou extraescolares para este módulo.
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