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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 Monte da Vila que cumpre as condicións

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

Este módulo profesional contén a formación asociada á función de montar e manter sistemas e periféricos microinformáticos, a súa almacenaxe, a

etiquetaxe e o seu rexistro.

A definición desta función abrangue aspectos como:

- Identificación de compoñentes, ferramentas, soportes e periféricos.

- Montaxe de sistemas e soportes.

- Instalación do software básico

- Comprobación e mantemento de sistemas e periféricos.

- Almacenaxe e traslado de sistemas e compoñentes.

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

- Identificación de compoñentes, soportes de información, periféricos e ferramentas para a realización da montaxe e o mantemento dos sistemas

microinformáticos.

- Aplicación de técnicas de montaxe de sistemas, soportes e periféricos.

- Coñecemento de sistemas operativos monoposto e a súa carga no equipamento.

- Coñecemento de ferramentas de software para o test e a optimización de sistemas e soportes.

- Mantemento de periféricos.

- Tratamento e reciclaxe de compoñentes e consumibles.

As empresas do ámbito productivo da zona nas que poderán exercer a súa actividade laboral serán:

- Empresas do ámbito da informática e comunicación

- Tendas de informática

- Cadeas hoteleiras

- Empresas de distribución de mercadorias

- Cooperativas vitivinícolas
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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 Descrición dos elementos dos circuitos eléctricos e electrónicosElementos básicos
eléctricos e
electrónicos

32 9

2 Descrición das unidades funcionais dos sistemas informáticoUnidades funcionais
dun ordenador

32 9

3 Descrición e identificación da placa base e as suas partesA placa base 31 9

4 Descrición e identificación dos compoñentes dos sistemas informáticos Compoñentes
internos do ordenador

40 11

5 Descrición e identificación dos diferentes conectores e cableadosConectores e
cableado

12 3

6 Descrición e identificación dos dispositivos de entrada/saidaPeriféricos 30 8

7 Ensamblaxe dos compoñentes internos de sistemas informáticosMontaxe de
componentes internos

30 8

8 Ensamblaxe de compoñentes externos os sistemas informáticosMontaxe de
compoñentes externos

20 6

9 Comprobación e detección de erros nos sistemas informáticos Verificación e testeo
de equipos

30 8

10 Instalación de sistemas operativos libres e propietarios Implantación de
sistemas operativos I

20 6

11 Configuración e respaldo de sistemas operativos libres e propietarios Implantación de
sistemas operativos II

20 6

12 Execución de software imprescindible nos  sistemasMantemento de
sistemas informáticos

19 5

13 Descrición e instalación dos diferentes consumible dos sistemasElementos
consumibles

13 4

14 Identificación dos procedementos e embalaxe do equipamentoXestión loxística 13 4

15 Descrición da normativa de xestión de residuos informáticos e identificación de técnicas e compoñentes de
reciclado

Tratamento de
residuos informáticos

13 4
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Elementos básicos eléctricos e electrónicos 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona e describe os compoñentes e as ferramentas para a realización da montaxe e o mantemento de sistemas microinformáticos, en relacionándoos
coa súa función e a súa aplicación na instalación 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 Describíronse as características dos elementos eléctricos e electrónicos utilizados na montaxe de sistemas

CA1.2 Describíronse as operacións e as comprobacións previas á manipulación segura de compoñentes eléctricos e/ou electrónicos

CA1.3 Identificáronse as ferramentas e os dispositivos necesarios na manipulación segura de sistemas electrónicos

4.1.e) Contidos

Contidos

 Corrente continua e corrente alterna. Lei de Ohm. Magnitudes eléctricas: intensidade, diferenza de potencial (tensión), resistencia, potencia e enerxía eléctrica. Aparellos de medida de
magnitudes eléctricas. Efecto Joule.
  Seguridade no uso de ferramentas e compoñentes eléctricos e electrónicos.

  Seguridade eléctrica: medidas de prevención de riscos eléctricos; danos producidos por descarga eléctrica.

 Elementos eléctricos e electrónicos básicos: pilas e baterías, premedores, interruptores, fontes de alimentación, resistencias, condensadores, díodos (rectificadores e LED), transistores, etc.

 Ferramentas utilizadas nos procedementos de montaxe de sistemas e periféricos microinformáticos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Unidades funcionais dun ordenador 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona e describe os compoñentes e as ferramentas para a realización da montaxe e o mantemento de sistemas microinformáticos, en relacionándoos
coa súa función e a súa aplicación na instalación NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Describíronse as características de dispositivos informáticos como portátiles, táboas, plataformas semiensambladas (barebone), de adestramento multimedia, etc

4.2.e) Contidos

Contidos

 Unidades funcionais dun sistema microinformático.

 Compoñentes dos sistemas microinformáticos: carcasas, fontes de alimentación, ventiladores e disipadores de calor, placas base, microprocesadores, memoria RAM e tarxetas de
expansión.
 Dispositivos informáticos como portátiles, táboas, plataformas semiensambladas (barebone), de entretemento multimedia, etc.

 Buses e conectores de datos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A placa base 31

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona e describe os compoñentes e as ferramentas para a realización da montaxe e o mantemento de sistemas microinformáticos, en relacionándoos
coa súa función e a súa aplicación na instalación NO

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Localizáronse os bloques funcionais en placas base utilizadas nos sistemas microinformáticos

CA1.9 Identificáronse os tipos de portos, baías internas, zócolos e cables de conexión (de datos, eléctricos, etc.) existentes nun equipamento microinformático

4.3.e) Contidos

Contidos

 0Zócolos e baías de expansión.

 Compoñentes dos sistemas microinformáticos: carcasas, fontes de alimentación, ventiladores e disipadores de calor, placas base, microprocesadores, memoria RAM e tarxetas de
expansión.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4  Compoñentes internos do ordenador 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona e describe os compoñentes e as ferramentas para a realización da montaxe e o mantemento de sistemas microinformáticos, en relacionándoos
coa súa función e a súa aplicación na instalación NO

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

Criterios de avaliación

CA1.9 Identificáronse os tipos de portos, baías internas, zócolos e cables de conexión (de datos, eléctricos, etc.) existentes nun equipamento microinformático

4.4.e) Contidos

Contidos

  Tipos e elementos de fixación dos compoñentes ás carcasas.

 Compoñentes dos sistemas microinformáticos: carcasas, fontes de alimentación, ventiladores e disipadores de calor, placas base, microprocesadores, memoria RAM e tarxetas de
expansión.
 Dispositivos de almacenamento: discos duros e lectores/gravadores ópticos e magnetoópticos. Características e tipos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Conectores e cableado 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona e describe os compoñentes e as ferramentas para a realización da montaxe e o mantemento de sistemas microinformáticos, en relacionándoos
coa súa función e a súa aplicación na instalación NO

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

Criterios de avaliación

CA1.9 Identificáronse os tipos de portos, baías internas, zócolos e cables de conexión (de datos, eléctricos, etc.) existentes nun equipamento microinformático

4.5.e) Contidos

Contidos

  Portos: paralelo, serie, USB, firewire (IEEE 1394), etc. Periféricos básicos: monitor, teclado, rato e impresoras. Outros periféricos: altofalantes, micrófono, escáner, dispositivos multimedia,
etc.
 Buses e conectores de datos.

 Cableamento e conectores de alimentación.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Periféricos 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona e describe os compoñentes e as ferramentas para a realización da montaxe e o mantemento de sistemas microinformáticos, en relacionándoos
coa súa función e a súa aplicación na instalación NO

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

Criterios de avaliación

CA1.10 Recoñecéronse e describíronse as características técnicas de dispositivos periféricos dun equipamento microinformático

4.6.e) Contidos

Contidos

 Periféricos básicos: monitor, teclado, rato e impresoras.

 Outros periféricos: altofalantes, micrófono, escáner, dispositivos multimedia, etc.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Montaxe de componentes internos 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona e describe os compoñentes e as ferramentas para a realización da montaxe e o mantemento de sistemas microinformáticos, en relacionándoos
coa súa función e a súa aplicación na instalación NO

RA2 - Ensambla os compoñentes de hardware dun equipamento microinformático, con interpretación de guías e instrucións, aplicando técnicas de montaxe SI

RA4 - Comproba a funcionalidade dos elementos do sistema, os soportes e os periféricos instalados, utilizando procedementos de test axeitados NO

RA6 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes
informáticos 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 Describíronse as características dos elementos eléctricos e electrónicos utilizados na montaxe de sistemas

CA1.2 Describíronse as operacións e as comprobacións previas á manipulación segura de compoñentes eléctricos e/ou electrónicos

CA1.3 Identificáronse as ferramentas e os dispositivos necesarios na manipulación segura de sistemas electrónicos

CA1.4 Seleccionáronse as ferramentas necesarias para o procedemento de montaxe, substitución e/ou conexión de compoñentes hardware dun sistema microinformático

CA1.5 Identificáronse funcionalmente os compoñentes hardware para a ensamblaxe e/ou o mantemento dun equipamento microinformático

CA1.6 Describíronse as características de dispositivos informáticos como portátiles, táboas, plataformas semiensambladas (barebone), de adestramento multimedia, etc

CA1.7 Describíronse as características técnicas de cada compoñente de hardware (interno e externo) utilizado na montaxe e/ou no mantemento dun equipamento microinformático

CA1.8 Localizáronse os bloques funcionais en placas base utilizadas nos sistemas microinformáticos

CA1.9 Identificáronse os tipos de portos, baías internas, zócolos e cables de conexión (de datos, eléctricos, etc.) existentes nun equipamento microinformático

CA1.11 Describíronse ordenadamente as instrucións para a realización da montaxe e o mantemento de sistemas microinformáticos

CA2.1 Comprobouse cada compoñente antes da súa utilización, seguindo as normas de seguridade establecidas

CA2.2 Interpretáronse as guías de instrucións referentes aos procedementos de integración ou ensamblaxe, substitución e conexión de compoñentes de hardware dun sistema
microinformático

CA2.3 Montáronse placas base e fontes de alimentación en distintos tipos de carcasas

CA2.4 Ensambláronse os compoñentes de hardware internos (memoria, procesador, tarxeta de vídeo, pila, etc.) á placa base do sistema microinformático

CA2.5 Fixouse cada dispositivo ou tarxeta de expansión na rañura ou slot correspondente, segundo guías detalladas de instalación

CA2.6 Conectáronse adecuadamente os compoñentes de hardware internos (como discos duros, dispositivos ópticos, etc.) que necesiten cables de conexión, para a súa integración no
sistema microinformático

CA4.1 Aplicáronse a cada compoñente de hardware e a cada periférico os procedementos de comprobación adecuados

CA4.5 Verificouse a funcionalidade na conexión entre compoñentes do equipamento microinformático e cos periféricos
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Criterios de avaliación

CA6.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes necesarias para a montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

CA6.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes
informáticos

CA6.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada coa montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

4.7.e) Contidos

Contidos

  Tipos e elementos de fixación dos compoñentes ás carcasas.

  Seguridade no uso de ferramentas e compoñentes eléctricos e electrónicos.

  Seguridade eléctrica: medidas de prevención de riscos eléctricos; danos producidos por descarga eléctrica.

 Ferramentas utilizadas nos procedementos de montaxe de sistemas e periféricos microinformáticos.

 Procedementos de ensamblaxe, substitución e conexión de compoñentes de hardware de sistemas microinformáticos.

 Técnicas de montaxe, substitución e conexión de compoñentes e periféricos microinformáticos.

 Guías de instrucións de compoñentes de sistemas microinformáticos.

 Seguridade nas operacións de montaxe, substitución e conexión de compoñentes e periféricos microinformáticos.

 Verificación da conexión de dispositivos periféricos no sistema microinformático.

 A persoa emprendedora na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Montaxe de compoñentes externos 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona e describe os compoñentes e as ferramentas para a realización da montaxe e o mantemento de sistemas microinformáticos, en relacionándoos
coa súa función e a súa aplicación na instalación NO

RA2 - Ensambla os compoñentes de hardware dun equipamento microinformático, con interpretación de guías e instrucións, aplicando técnicas de montaxe NO

RA4 - Comproba a funcionalidade dos elementos do sistema, os soportes e os periféricos instalados, utilizando procedementos de test axeitados NO

RA6 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes
informáticos SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Describíronse as características dos elementos eléctricos e electrónicos utilizados na montaxe de sistemas

CA1.2 Describíronse as operacións e as comprobacións previas á manipulación segura de compoñentes eléctricos e/ou electrónicos

CA1.3 Identificáronse as ferramentas e os dispositivos necesarios na manipulación segura de sistemas electrónicos

CA1.4 Seleccionáronse as ferramentas necesarias para o procedemento de montaxe, substitución e/ou conexión de compoñentes hardware dun sistema microinformático

CA1.5 Identificáronse funcionalmente os compoñentes hardware para a ensamblaxe e/ou o mantemento dun equipamento microinformático

CA1.6 Describíronse as características de dispositivos informáticos como portátiles, táboas, plataformas semiensambladas (barebone), de adestramento multimedia, etc

CA1.7 Describíronse as características técnicas de cada compoñente de hardware (interno e externo) utilizado na montaxe e/ou no mantemento dun equipamento microinformático

CA1.10 Recoñecéronse e describíronse as características técnicas de dispositivos periféricos dun equipamento microinformático

CA1.11 Describíronse ordenadamente as instrucións para a realización da montaxe e o mantemento de sistemas microinformáticos

CA2.1 Comprobouse cada compoñente antes da súa utilización, seguindo as normas de seguridade establecidas

CA2.2 Interpretáronse as guías de instrucións referentes aos procedementos de integración ou ensamblaxe, substitución e conexión de compoñentes de hardware dun sistema
microinformático

CA4.1 Aplicáronse a cada compoñente de hardware e a cada periférico os procedementos de comprobación adecuados

CA4.5 Verificouse a funcionalidade na conexión entre compoñentes do equipamento microinformático e cos periféricos

CA6.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes necesarias para a montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

CA6.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes
informáticos

CA6.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada coa montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

4.8.e) Contidos

Contidos
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Contidos

  Seguridade no uso de ferramentas e compoñentes eléctricos e electrónicos.

  Seguridade eléctrica: medidas de prevención de riscos eléctricos; danos producidos por descarga eléctrica.

 Ferramentas utilizadas nos procedementos de montaxe de sistemas e periféricos microinformáticos.

 Procedementos de ensamblaxe, substitución e conexión de compoñentes de hardware de sistemas microinformáticos.

 Técnicas de montaxe, substitución e conexión de compoñentes e periféricos microinformáticos.

 Guías de instrucións de compoñentes de sistemas microinformáticos.

 Periféricos básicos: monitor, teclado, rato e impresoras.

 Outros periféricos: altofalantes, micrófono, escáner, dispositivos multimedia, etc.

 Seguridade nas operacións de montaxe, substitución e conexión de compoñentes e periféricos microinformáticos.

 Verificación da conexión de dispositivos periféricos no sistema microinformático.

 A persoa emprendedora na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9  Verificación e testeo de equipos 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Comproba a funcionalidade dos elementos do sistema, os soportes e os periféricos instalados, utilizando procedementos de test axeitados SI

RA5 - Realiza o mantemento básico de sistemas informáticos, soportes e periféricos, tendo en conta a relación entre as intervencións e os resultados que cumpra
conseguir NO

RA6 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes
informáticos 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 Aplicáronse a cada compoñente de hardware e a cada periférico os procedementos de comprobación adecuados

CA4.2 Verificouse que o equipamento microinformático realice o procedemento de acendemento e de POST ("power on self test") e, de ser o caso, identificouse a orixe dos problemas

CA4.3 Comprobouse a funcionalidade dos soportes para almacenamento de información

CA4.4 Utilizáronse as ferramentas e as guías de uso para comprobar o estado e a funcionalidade dos soportes de almacenamento e da información contida nestes

CA4.5 Verificouse a funcionalidade na conexión entre compoñentes do equipamento microinformático e cos periféricos

CA4.6 Utilizáronse ferramentas de configuración, control e comprobación de verificación do correcto funcionamento do sistema

CA4.7 Rexistráronse os resultados e as incidencias producidas nos procesos de comprobación da funcionalidade dos sistemas microinformáticos

CA5.1 Comprobouse por medio de indicadores luminosos que os periféricos conectados ao sistema teñan alimentación eléctrica e que as conexións de datos estean ben realizadas

CA6.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes necesarias para a montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

CA6.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes
informáticos

CA6.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada coa montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

4.9.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de verificación e test de sistemas microinformáticos.

 Software de test e verificación.

 Ferramentas de verificación e diagnóstico de sistemas microinformáticos.

 Procedementos de POST ("power-on self test").

 Verificación da funcionalidade dos soportes de almacenamento e da integridade da información contida neles.

 Verificación da conexión de dispositivos periféricos no sistema microinformático.

 Informes de resultados e incidencias producidas nos procesos de comprobación de sistemas microinformáticos.
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Contidos

 Comprobación da correcta conexión de periféricos ao sistema.

 A persoa emprendedora na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10  Implantación de sistemas operativos I 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala sistemas operativos libres e propietarios identificando as fases do proceso en relación coa funcionalidade da instalación NO

RA6 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes
informáticos 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 Describíronse os pasos para a instalación e a actualización de sistemas operativos

CA3.2 Instaláronse e configuráronse sistemas operativos segundo as instrucións recibidas

CA3.3 Instaláronse actualizacións e parches do sistema operativo segundo as instrucións recibidas

CA3.4 Instaláronse e configuráronse aplicacións de software en sistemas operativos

CA3.5 Verificáronse e reparáronse posibles erros do proceso de carga do sistema operativo

CA3.7 Anotáronse os posibles fallos producidos na fase de arranque do equipamento microinformático

CA3.9 Describíronse as funcións de replicación (clonación) de discos e particións en sistemas microinformáticos

CA6.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes necesarias para a montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

CA6.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes
informáticos

CA6.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada coa montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

4.10.e) Contidos

Contidos

 Funcións do sistema operativo.

 Utilización do sistema operativo.

 Sistemas operativos actuais libres e propietarios.

 Proceso de arranque de equipamentos microinformáticos.

 Operacións con sistemas de ficheiros, directorios e permisos.

 Instalación e actualización de sistemas operativos libres e propietarios.

 Instalación e configuración de aplicacións software en sistemas operativos libres e propietarios.

 A persoa emprendedora na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.
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Contidos

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11  Implantación de sistemas operativos II 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala sistemas operativos libres e propietarios identificando as fases do proceso en relación coa funcionalidade da instalación NO

RA6 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes
informáticos SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Describíronse os pasos para a instalación e a actualización de sistemas operativos

CA3.2 Instaláronse e configuráronse sistemas operativos segundo as instrucións recibidas

CA3.3 Instaláronse actualizacións e parches do sistema operativo segundo as instrucións recibidas

CA3.4 Instaláronse e configuráronse aplicacións de software en sistemas operativos

CA3.5 Verificáronse e reparáronse posibles erros do proceso de carga do sistema operativo

CA3.6 Utilizáronse as ferramentas de control de estruturas de directorios e de xestión de permisos

CA3.8 Realizáronse copias de seguridade dos datos

CA3.9 Describíronse as funcións de replicación (clonación) de discos e particións en sistemas microinformáticos

CA3.10 Utilizáronse ferramentas de software para a creación e a restauración de imaxes de discos ou particións

CA3.11 Verificouse a funcionalidade da imaxe restaurada

CA6.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes necesarias para a montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

CA6.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes
informáticos

CA6.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada coa montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

4.11.e) Contidos

Contidos

 0Ferramentas de creación e implantación de imaxes e réplicas de sistemas: orixes de información; procedementos de implantación e de verificación de imaxes e réplicas de sistemas.

 Utilización do sistema operativo.

 Operacións con sistemas de ficheiros, directorios e permisos.

 Instalación e configuración de aplicacións software en sistemas operativos libres e propietarios.

 Copias de seguridade de datos.
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Contidos

 A persoa emprendedora na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Mantemento de sistemas informáticos 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala sistemas operativos libres e propietarios identificando as fases do proceso en relación coa funcionalidade da instalación NO

RA5 - Realiza o mantemento básico de sistemas informáticos, soportes e periféricos, tendo en conta a relación entre as intervencións e os resultados que cumpra
conseguir NO

RA6 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes
informáticos SI

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

Criterios de avaliación

CA3.4 Instaláronse e configuráronse aplicacións de software en sistemas operativos

CA5.1 Comprobouse por medio de indicadores luminosos que os periféricos conectados ao sistema teñan alimentación eléctrica e que as conexións de datos estean ben realizadas

CA5.4 Describíronse as características dos compoñentes, dos soportes e dos periféricos para coñecer os aspectos que afecten o seu mantemento

CA5.5 Utilizáronse as guías de fábrica para identificar os procedementos de limpeza de compoñentes, soportes e periféricos

CA5.6 Realizouse a limpeza de compoñentes, soportes e periféricos respectando as disposicións técnicas establecidas por fábrica e mantendo a súa funcionalidade

CA5.7 Recolléronse os residuos e os elementos de refugo segundo as normas recomendables para a súa eliminación ou a súa reciclaxe

CA6.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes necesarias para a montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

CA6.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes
informáticos

CA6.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada coa montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

4.12.e) Contidos

Contidos

 Software básico dun sistema informático.

 Técnicas auxiliares de mantemento de sistemas microinformáticos: mantemento preventivo e periódico.

 Procedementos de substitución de elementos consumibles.

 Seguridade na manipulación e na substitución de elementos consumibles.

 Procedementos de limpeza de compoñentes, soportes e periféricos.

 A persoa emprendedora na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Elementos consumibles 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza o mantemento básico de sistemas informáticos, soportes e periféricos, tendo en conta a relación entre as intervencións e os resultados que cumpra
conseguir NO

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

Criterios de avaliación

CA5.2 Describíronse os elementos consumibles necesarios para seren utilizados nos periféricos de sistemas microinformáticos

CA5.3 Utilizáronse as guías técnicas detalladas para substituír elementos consumibles

4.13.e) Contidos

Contidos

 Medidas de conservación e reciclaxe de elementos consumibles.

 Procedementos de substitución de elementos consumibles.

 Seguridade na manipulación e na substitución de elementos consumibles.
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4.14.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

14 Xestión loxística 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Almacena equipamentos, periféricos e consumibles, e describe as condicións de conservación e etiquetaxe NO

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Describíronse as condicións para manipular, transportar e almacenar compoñentes e periféricos dun sistema microinformático

CA7.2 Identificáronse os tipos de embalaxe para o transporte e/ou a almacenaxe de cada dispositivo, periférico e consumible

CA7.3 Utilizáronse as ferramentas necesarias para realizar as tarefas de etiquetaxe previas á embalaxe e/ou o almacenamento de sistemas, periféricos e consumibles

CA7.4 Utilizáronse os medios auxiliares adecuados para os elementos que se vaian transportar

CA7.5 Aplicáronse as normas de seguridade na manipulación e no transporte de elementos e equipamentos

CA7.6 Comprobouse que os compoñentes recibidos se correspondan co albará de entrega e que estean en bo estado

CA7.7 Rexistráronse as operacións realizadas seguindo os formatos establecidos

4.14.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de etiquetaxe, embalaxe, almacenamento e transporte de sistemas e compoñentes informáticos.

 Procedementos e ferramentas de etiquetaxe.

 Embalaxe de compoñentes e periféricos dun sistema microinformático.

 Precaucións para considerar no traslado de sistemas microinformáticos.

 Normativa de prevención de riscos laborais no transporte e na almacenaxe de produtos.

 Albarás de transporte.
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4.15.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

15 Tratamento de residuos informáticos 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza o mantemento básico de sistemas informáticos, soportes e periféricos, tendo en conta a relación entre as intervencións e os resultados que cumpra
conseguir NO

RA7 - Almacena equipamentos, periféricos e consumibles, e describe as condicións de conservación e etiquetaxe NO

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

Criterios de avaliación

CA5.7 Recolléronse os residuos e os elementos de refugo segundo as normas recomendables para a súa eliminación ou a súa reciclaxe

CA7.8 Recolléronse os residuos e os elementos de refugo para a súa eliminación ou reciclaxe

4.15.e) Contidos

Contidos

 Tratamento, reciclaxe e eliminación de residuos informáticos.
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Os mínimos esixibles indícanse no apartado 4.c

Criterios de cualificación:

En cada unha das tres sesións de avaliación do módulo, emitirase unha nota (con cifras de 1 a 10, sen decimais) segundo os criterios de avaliación

expresados en cada unidade didáctica e utilizando os instrumentos e o sistema de avaliación que se citan de seguido.

* Instrumentos de avaliación:

- Proba escrita/práctica: as probas escritas que se realizarán para a avaliación das unidades, conterán preguntas tipo test, preguntas curtas

(teóricas ou de razoamento) ou exercicios prácticos do estilo dos realizados na aula. Serán puntuadas de un a dez. Para poder promediar os

exámenes parciais do trimestre deberase ter un mínimo de 4 na sua calificación. É necesario obter un mínimo de 4 puntos de media en ditas

probas.

- Traballo na aula: valorarase de un a dez e calcularase como a media das cualificacións do traballo diario realizado. Este apartado inclúe os

traballos e prácticas realizadas en cada unidade. Para poder ser puntuadas teñen que ser entregadas dentro do prazo previsto. Nestas valoraráse

tanto a corrección, como a presentación e a documentación. Sen previo aviso poderanse recoller algunas das tarefas que se desenvolven na clase

para valorar o grado de consecución dos obxectivos de cada un dos alumnos.

* Sistema de avaliación:

  - As notas da proba escrita en cada avaliación calcúlanse como:

     (suma das notas das probas realizadas) / (número de probas)

 - As notas do traballo na aula en cada avaliación calcúlanse como:

     (suma das notas dos traballos e prácticas  / número de traballos e prácticas )

A nota de cada avaliación calcúlase como:

Proba escrita * 0.6  + Traballo na aula* 0.4

O alumnado que non acuda a unha proba só terá dereito a que se lle realice o exame noutra data se a súa ausencia é debidamente xustificada en

tempo e forma (de acordo coas normas do centro) mediante un documento médico ou xustificante oficial de similar validez. En caso de non

xustificalo, a proba será valorada con 1 puntos.

Aínda que a nota emitida nos boletíns  non teñen decimais, para os cálculos descritos teranse en conta sempre dous decimais.

Aqueles alumnos que aproben as tres avaliacións seguindo os cálculos expostos non terán exame final e a súa nota final calcularase como a

media das tres avaliacións.

En caso de que una vez rematada a terceira avaliación non se acadara o aprobado, o alumno terá a posibilidade de recuperar aquelas partes que

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

- 24 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

teña suspensas.

O alumno que durante a realización dunha proba escrita ou nun traballo, realice calquera acto de copia, suplantación ou cambio da proba ou

traballo  obterá  unha puntuación de 1 nesa proba/traballo.

A sanción afectará a todos os estudantes involucrados: quen copie e quen sexa copiado por ser responsabilidade dos estudantes evitar que a súa

proba ou traballo sexa obxecto de copia.

Durante a realización das probas escritas non se permitirá o uso de ferramentas tecnolóxicas que permitan almacenar información, comunicarse co

exterior ou acceder a Internet, a non ser que na proba se especifique que se pode usar (tales como reloxos intelientes, teléfonos  móbiles, etc.)

Eses dispositivos deberán permanecer apagados e gardados nas mochilas ou custodiados polo profesorado, sendo a súa presenza manifesta

motivo suficiente para valorar a proba escrita cun 1.

Un mal uso dos equipos e do material posto a disposición do alumnado pode implicar, aparte das medidas disciplinarias que correspondan, a non

superación do módulo.

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

Nas datas fixadas para a recuperación, o alumnado deberá entregar os traballos e prácticas propostas en cada unidade que teña suspensas e

realizará os exames de cada unha das unidades didácticas suspensas.

Os traballos e prácticas únicamente recibirán a calificación de apto e non apto.

Para acadar unha avaliación positiva é preciso que a media de todas as prácticas, traballos e exames estén valorados cunha nota igual ou superior

a 5.

A avaliación final será unha media das notas obtidas nas diferentes unidades.

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

Na data indicada para a realización da proba de avaliación extraordinaria o alumnado será avaliado mediante unha proba escrita que versará sobre

todos os contidos vistos durante o módulo.

Esta probas escrita conterá preguntas tipo test, preguntas curtas teóricas, de razoamento e exercicios prácticos do estilo dos realizados na aula.

Será puntuada de un a dez.

En caso necesario, esta proba poderá realizarse en varios días debido a imposibilidade de realizalas nun mesmo día.

Un mal uso do material posto a disposición do alumnado pode implicar, a parte das medidas disciplinarias que correspodan, a non superación do

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

Irase adaptando e rexeitando ao longo do curso, sobor de todo nas actividades propostas e na duración das mesmas. E sempre condicionándose á

resposta do alumnado a determinados coñecementos e prácticas.

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 ó inicio de cada curso académico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Terase en conta a necesidade de partir do nivel de desenvolvemento actual do alumno. Ter en conta o nivel do alumno ou alumna  na  elaboración

e desenvolvemento do currículo, esixe atender simultaneamente a dúas compoñentes: o nivel  de  competencia  cognitiva  e os coñecementos que

teña construídos  anteriormente. Para  acadar,  na  medida  do  posible  este  obxectivo,  xogará  un papel principal a avaliación inicial.

A principio do curso, o titor  pasará aos alumnos un cuestionario inicial para tratar de coñecelos e determinar se alguén precisará dunha atención

especial.

O profesor realizará unha proba inicial na que tratará de determinar o grao de coñecemento sobre determinadas cuestións que considera de

interese para o desenvolvemento do módulo.

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

Terase en conta que a lexislación vixente indica explicitamente que a metodoloxía (flexible, adaptada as circunstancias persoais e favorecedora do

autoaprendizaxe) a utilizar (e polo tanto, enténdese por extesión que a programación didáctica) ha de ser acorde ás circunstancias persoais do

alumnado que asiste as aulas.

O alumno con dificultades recibirá explicacións máis polo miúdo, cando o resto de compañeiros este a traballar noutro tipo de actividades.

Tentarase que as actividades teñan diferentes niveis de dificultade para así poder alcanzar todos os alumnos os mínimos esixibles.

Proporase os alumnos actividades de reforzo, que serán entregados coas solucións.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Tendo en conta que unha das nosas metas e a formación integral dos alumnos/as, 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.

Educación ambiental: Evitar proxectos empresariais non respectuosos co media ambiente e o perigo de determinados residuos informáticos.

Educación moral e cívica: Axustarse a lexislación todo o relacionado, por exemplo, o respecto da propiedade intelectual do software, o uso
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adecuado da Internet...

Educación para a paz e a convivencia: Promoverase 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.

Ademais dos contidos incorpórase no módulo a formación en outras 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 Informática, as tecnoloxías TICs, están plenamente integradas na actividade docente. E neste sentido

potenciarase o seu uso mediante PLATEGA no que os alumnos e alumnas poderán dispor, entre outra documentación, de apuntes,

documentos, artigos, respostas ás preguntas máis frecuentes, exercicios propostos e/ou resoltos, e tamén enlaces na rede con

documentación sobre os temas tratados.

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. O

traballo en equipo potenciarase mediante a proposta de exercicios a realizar en grupos de dous ou máis, nas titorías presenciais, procurando que

os compoñentes do grupo teñan que involucrarse e colaborar na súa execución. Por outra banda o profesor ou profesora 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. O educador pode crear un ambiente de diálogo, de debate, de invitación á

reflexión no foro que axude a propagar e asentar os anteriores valores. Todas as unidades didácticas poñeranse en contacto con algún destes

temas sempre que pola súa afinidade o fagan posible.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Tódalas actividades propostas polo Departamento de Orientación que vaian dirixidas ó alumnado dos ciclos de informática e tódalas 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.

Todas as actividades propostas realizadas no horario lectivo terán carácter obrigatorio.

10.Outros apartados

10.1) Publicación da programación

A programación deste módulo profesional estará a disposición do alumnado na páxina web do centro, no departamento de informática.

10.2) Posibles modalidades de ensino

Para o proceso de ensino-aprendizaxe vaise empregar a aula virtual do instituto. Ali atoparase todos os contidos, tarefas, e recursos de cada

unidade didáctica. O emprego da aula virtual do instituto dende o inicio do curso facilitará ó alumnado o seguimento do seu ensino-aprendizaxe, e

tamén se por motivos da pandemia pasamos a docencia semipresencial ou a distancia no caso de que fose necesaria.

Na aula virtual estarán a disposición do alumnado, todos os recursos e actividades deseñadas para acadar os obxectivos do módulo.
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Ó ser a plataforma empregada a diario nas clases presenciais, ante calquera cambio de modalidade o alumnado estará familiarizado con esta, o

que facilitará a adaptación a nova circunstancia.

Facendo fincapé na importancia de ter o correo actualizado na aula virtual, exponse que no caso de ser preciso, o proceso de ensino-aprendizaxe,

poderá continuar apoiándose en videoconferencias, videos, foros, mensaxería e demais ferramentas da aula virtual.

10.3) Unidade formativa de Seguridade e saúde laboral

Seguindo a orde do 13 de Xullos de 2015.

Os resultados de aprendizaxe e os contidos relativos aos riscos específicos e ás medidas de prevención nas actividades profesionais

correspondentes ao perfil profesional de cada título profesional básico, que os alumnos e as alumnas deberán adquirir con anterioridade ao

comezo da actividade no centro de traballo, serán os da unidade formativa de Seguridade e saúde laboral do anexo VI. Para estes efectos, a

dirección do centro educativo, en función da dispoñibilidade de recursos, determinará en que módulo profesional se imparte esta unidade

formativa, que será certificable pero non avaliable.

E elexiuse este módulo para impartila.
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