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Profesorado asignado ao módulo MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

O ámbito produtivo do Instituto son empresas PEME de menos de 10 empregados na sua maioría, que se adican á consultoría e a distintos

servizos nos diferentes ámbitos da informática.

Neste módulo de Seguridade Informática tratarase de orientar as posibles necesidades do entorno produtivo destas empresas para axudarlles á

mellora na seguridade dos seus sistemas.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

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

1 Introducción xeral a seguridade informática e á normativa aplicable á seguridade da información.Introdución a
Seguridade
Informática.
Lexislación e
normativa.

24 14

2 Cifrado de arquivos. Certificados dixitais. Sinatura dixital.Criptografía 28 17

3 Ubicación e protección dos equipos. SAI. RAID.Seguridade pasiva.
Hardware e
almacenamento

22 13

4 Copias de seguridade, recuperación de datos.Seguridade pasiva.
Recuperación de
datos

22 13

5 Seguridade no arranque. Autenticación de usuarios.Seguridade activa no
sistema

22 13

6 Seguridade en rede.Seguridade activa en
redes

22 13

7 Devasas:  funcións principais, tipos, instalación e utilización.Seguridade perimetral
en redes: Proxy,
Tornalumes

28 17

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introdución a  Seguridade Informática. Lexislación e normativa. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica técnicas e prácticas de tratamento seguro da información, e recoñece e valora a súa importancia en distintos contornos de traballo. NO

RA6 - Recoñece a lexislación e a normativa sobre seguridade e protección de datos, e analiza as repercusións do seu incumprimento. 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 Valorouse a importancia de manter a información segura.

CA1.2 Clasificouse a información no ámbito da seguridade.

CA1.3 Describíronse as diferenzas entre seguridade física e lóxica.

CA1.7 Recoñeceuse a necesidade de facer unha análise de riscos e a posta en marcha dunha política de seguridade.

CA6.1 Describiuse a lexislación sobre protección de datos de carácter persoal.

CA6.2 Determinouse a necesidade de controlar o acceso á información persoal almacenada.

CA6.3 Identificáronse as figuras legais que interveñen no tratamento e no mantemento dos ficheiros de datos.

CA6.4 Contrastouse a obriga de pór ao dispor das persoas os datos persoais que lles atinxen.

CA6.5 Describiuse a lexislación sobre os servizos da sociedade da información e o comercio electrónico.

CA6.6 Contrastáronse as normas sobre xestión de seguridade da información.

CA6.7 Comprendeuse a necesidade de coñecer e respectar a normativa aplicable.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Seguridade da información

 Clases de información

 Seguridade física e lóxica.

 Amenazas e mecanismos de defensa

 Políticas de seguridade.

 Lexislación sobre protección de datos.

 Lexislación sobre os servizos da sociedade da información e o correo electrónico.
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Contidos

 Normas ISO sobre xestión de seguridade da información.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Criptografía 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica técnicas e prácticas de tratamento seguro da información, e recoñece e valora a súa importancia en distintos contornos de traballo. NO

RA5 - Asegura a privacidade da información transmitida en redes informáticas, para o que identifica vulnerabilidades e instala software específico. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Identificáronse as principais técnicas criptográficas.

CA1.5 Recoñeceuse a necesidade de integrar técnicas criptográficas na almacenaxe e na transmisión da información.

CA1.6 Identificáronse os fundamentos criptográficos dos protocolos seguros de comunicación (clave pública, clave privada, etc.).

CA1.8 Establecéronse as normas básicas para incluír nun manual de seguridade informática.

CA5.7 Describíronse e utilizáronse sistemas de identificación como a sinatura electrónica, o certificado dixital, etc.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Criptografía.

 Métodos para asegurar a privacidade da información transmitida.

 Identificación dixital: sinatura electrónica e certificado dixital.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Seguridade pasiva. Hardware e almacenamento 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Aplica medidas de seguridade pasiva en sistemas informáticos, recoñecendo as necesidades de acordo coas características do contorno. NO

RA3 - Xestiona dispositivos de almacenaxe aplicando os procedementos e as técnicas adecuadas para asegurar a integridade da información. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Definíronse as características do emprazamento e as condicións ambientais dos equipamentos e dos servidores.

CA2.2 Identificouse a necesidade de protexer fisicamente os sistemas informáticos.

CA2.3 Verificouse o funcionamento dos sistemas de alimentación ininterrompida.

CA2.4 Seleccionáronse os puntos de aplicación dos sistemas de alimentación ininterrompida.

CA2.7 Valoráronse as vantaxes do uso de sistemas biométricos.

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica relativa á política de almacenaxe.

CA3.2 Tivéronse en conta factores inherentes á almacenaxe da información (rendemento, dispoñibilidade, accesibilidade, etc.).

CA3.3 Clasificáronse e enumeráronse os principais métodos de almacenaxe, incluídos os sistemas en rede.

CA3.4 Describíronse as tecnoloxías de almacenaxe redundante e distribuída.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Localización e protección física dos equipamentos e dos servidores.

 Sistemas de alimentación ininterrompida.

 Sistemas biométricos

 Almacenaxe da información: rendemento, dispoñibilidade e accesibilidade.

 Almacenaxe redundante e distribuída.

 Medios de almacenaxe.

 Politica de almacenaxe
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Seguridade pasiva. Recuperación de datos 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Xestiona dispositivos de almacenaxe aplicando os procedementos e as técnicas adecuadas para asegurar a integridade da información. NO

RA4 - Aplica mecanismos de seguridade activa atendendo ás necesidades do sistema informático. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.5 Seleccionáronse estratexias para a realización de copias de seguridade.

CA3.6 Tívose en conta a frecuencia e o esquema de rotación.

CA3.7 Realizáronse copias de seguridade seguindo diversas estratexias.

CA3.8 Identificáronse as características dos medios de almacenaxe remotos e extraíbles.

CA3.9 Utilizáronse medios de almacenaxe remotos e extraíbles.

CA3.10 Creáronse e restauráronse imaxes de respaldo de sistemas en funcionamento.

CA4.7 Aplicáronse técnicas de recuperación de datos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Almacenaxe remota e extraíble.

 Copias de seguridade e imaxes de respaldo.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Seguridade activa no sistema 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Aplica medidas de seguridade pasiva en sistemas informáticos, recoñecendo as necesidades de acordo coas características do contorno. NO

RA4 - Aplica mecanismos de seguridade activa atendendo ás necesidades do sistema informático. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.5 Esquematizáronse as características dunha política de seguridade baseada en listas de control de acceso.

CA2.6 Valorouse a importancia de establecer unha política de contrasinais.

CA4.1 Seguíronse plans de continxencia para actuar ante fallos de seguridade.

CA4.2 Clasificáronse os principais tipos de software malicioso.

CA4.3 Empregáronse ferramentas que examinan a integridade do sistema, e ferramentas de control e seguimento de accesos.

CA4.4 Realizáronse actualizacións periódicas dos sistemas para corrixir posibles vulnerabilidades.

CA4.5 Verificouse a orixe e a autenticidade das aplicacións que se instalan nos sistemas.

CA4.6 Instaláronse, probáronse e actualizáronse aplicacións específicas para a detección e a eliminación de software malicioso.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Listas de control de acceso.

 Política de contrasinais.

 Sistemas biométricos de identificación.

 Recuperación de datos.

 Monitorización de sistemas.

 Auditorías de seguridade.

 Software malicioso: clasificación. Ferramentas de protección e desinfección.

 Actualización de sistemas e aplicacións.

 Manual de seguridade e plans de continxencia.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Seguridade activa en redes 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Asegura a privacidade da información transmitida en redes informáticas, para o que identifica vulnerabilidades e instala software específico. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.2 Contrastouse a incidencia das técnicas de enxeñaría social nas fraudes informáticas e nos roubos de información.

CA5.3 Deduciuse a importancia de reducir o volume de tráfico xerado pola publicidade e o correo non desexado.

CA5.4 Aplicáronse medidas para evitar a monitorización de redes con cables.

CA5.5 Identificáronse as ameazas na navegación por internet.

CA5.6 Clasificáronse e valoráronse as propiedades de seguridade dos protocolos usados en redes sen fíos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Monitorización do tráfico en redes con cables.

 Seguridade en redes sen fíos.

 Riscos potenciais dos servizos de rede.

 Sistemas de seguridade nas telecomunicacións: correo, www, ftp, p2p, etc.

 Publicidade e correo non desexados.

 Fraudes informáticas e roubos de información.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Seguridade perimetral en redes: Proxy, Tornalumes 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Asegura a privacidade da información transmitida en redes informáticas, para o que identifica vulnerabilidades e instala software específico. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificouse a necesidade de inventariar e controlar os servizos de rede.

CA5.8 Instalouse e configurouse unha devasa (firewall) nun equipamento ou nun servidor.

4.7.e) Contidos

Contidos

 0Análise dos rexistros (logs) dun sistema para identificar ataques reais ou potenciais á seguridade.

 Utilización de devasas (firewalls) en equipamentos e en servidores.
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Todos os criterios de avaliación publicados no DOG se consideran mínimos exibles nesta programación. Nos criterios de avaliación do módulo

especificase os mínimos exixibles e mais o seu peso especifico.

A avaliación do alumnado será continua, e deberase ter en conta o grao de consecución dos obxectivos específicos deste módulo.

Durante o desenvolvemento das clases, procederase á observación sistemática e pautada do proceso de aprendizaxe de cada alumno co fin de

avaliar o progreso do mesmo en relación ao grao de consecución dos obxectivos xerais descritos no currículo do ciclo formativo.

Para acadar unha cualificación o máis obxectiva posible en relación ao traballo realizado, empregaranse os seguintes instrumentos de avaliación:

A. PROBAS ESCRITAS dos contidos dunha ou varias unidades didácticas. (60%)

Probas individuais sobre os coñecementos teórico-prácticos, que permitirán determinar se o alumnado alcanzou os obxectivos específicos

propostos no deseño curricular do módulo e desenvolvidas nesta programación.

O longo de cada avaliación faranse probas (que poden ser escritas e/ou prácticas), ou ben por unidade didáctica ou por bloque de contidos, de

xeito que se poida facer un seguimento individualizado da asimilación de tódolos conceptos impartidos segundo os criterios de avaliación

establecidos en cada unidade didáctica ata o momento impartida e o grao de consecución dos obxectivos do módulo.

- A nota de cada avaliación será a nota media de todas as probas teórico-prácticas feitas en dita avaliación. (valoración 60% - entre 0 y 6 puntos)

- Para poder superar unha avaliación, deberanse ter superadas (nota mínima dun 5) cada unha das unidades didácticas. A non superación

dalgunha unidade didáctica suporá que non se supera a avaliación.

- Si se comproba que a alumna/o copiou parcialmente ou totalmente a puntuación será 0 puntos, independentemente das medidas de réxime

disciplinario a tomar.

 - As probas escritas poden conter preguntas teóricas de tipo test, respostas curtas ou de desenvolvemento, así como esixir a resolución de

exercicios e supostos prácticos, ditos supostos prácticos poden ser realizados en papel ou no ordenador.

B. TAREFAS (por cada unidad de traballo)  (valoración 40% - entre 0 y 4 puntos)

A realización, presentación(dentro do prazo previsto) e exposición(no seu caso) das tarefas encomendadas debidamente documentadas.

Farase unha recollida puntual de exercicios e actividades prácticas.

_ Actividades prácticas: Tamén se realizarán probas prácticas que poderán acadar unha calificación de "Superada" ou "Non superada". Para

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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aprobar unha avaliación, ademais de ter un mínimo de 5 nas probas escritas, deberase ter "Superadas" todas as prácticas.

- Calcúlase a nota media de todas as tarefas presentadas na avaliación. Se valorarán entre 0 y 4 puntos.

- No caso de non entregarse no período máximo de  tempo establecido,  valorarase con 0 punto.

- Si se comproba que a alumna/o copiou parcialmente ou totalmente a tarefa, a puntuación será 0 puntos na avaliación parcial, independentemente

da nota do apartado A.

NOTA DE CADA AVALIACIÓN

 - Nota final de avaliación estará formada: nota media dos exames (60%) máis a nota media das tarefas (40%).

A nota da avaliación será a media das notas de cada exame teórico feito na avaliación sempre que ditos exames teñan unha nota igual ou superior

5, co cal esta nota reflexaría un aprobado. En caso de ter un ou varios exames con nota inferior a 4 na avaliación, a nota global será dun 4, en

caso contrario a nota será a media.

- Considéranse aprobados aqueles alumnos que obteñan unha cualificación igual ou superior a 5.

- A cualificación final da avaliación será un número enteiro de 1 a 10.

ALUMNOS CON ALGUNHA AVALIACIÓN PENDENTE

- O alumno con algunha avaliación suspensa deberá recuperala no exame final do módulo.

NOTA FINAL DO MÓDULO

- A cualificación final do curso será un número enteiro de 1 a 10.

- Alumnado con todas as avaliacións superadas: A cualificación final será a nota media calculada das 3 avaliacións.

- Alumnado coas partes suspensas recuperadas no exame final do módulo: Para calcular a nota final  tomarase un 5 coma nota da parte

recuperada, e as outras notas obtidas no seu momento; a nota final será a media das avaliacións.

-Alumnado con partes suspensas NON recuperadas no exame final do módulo: A cualificación final será de suspenso.

Para aprobar o curso todas as prácticas deberán ter unha calificación de "Superada" e as avaliacións aprobadas.

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

Nos períodos establecidos polo profesor, o alumnado poderá recuperar as unidades nas que obtivo unha cualificación inferior a un 5 realizando un

exame de cada unha desas unidades. A nota da recuperación utilizarase como nota da unidade didáctica en tódolos cálculos posteriores. Un

mesmo exame de recuperación pode abarcar varias unidades.

Ademais, o/a alumno/a poderá entregar as tarefas obrigatorias das unidades da avaliación que puidera non ter entregado

Para o alumnado que non acceda á FCT por non ter superado o módulo na convocatoria ordinaria, terá un período destinado á súa recuperación

que coindidirá co periódo destinado a FCT e estará comprendido dende a data de avaliación ordinaria previa á FCT ata mediados de xuño no

último trimestre do curso. O/a alumno/a asistirá ás actividades de recuperación programadas dese módulo coa finalidade de poder facer un

seguimento do seu traballo na clase e a súa evolución ao longo do período de recuperación. Ademais, o/a alumno/a deberá entregar as tarefas

obrigatorias das unidades da avaliación que puidera non ter entregado.

Ao remate deste período e antes da data fixada para a súa avaliación o alumno realizará unha proba sobre os contidos das unidades didácticas

con calificación inferior a 5.

A cualificación final do módulo obterase segundo os mesmos criterios e procedementos aplicados ao longo do curso ao resto do alumnado.

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

O alumnado con perda de dereito a avaliación continua deberá superar un exame cunha parte teórica e outra práctica que incluirá contidos e

destrezas da mesma natureza e, ao menos, da mesma complexidade, que os desenvolvidos ó longo do curso académico polo alumnado avaliado

de forma continua. Para superar o módulo profesional compre acadar unha puntuación de, ao menos, 5 puntos en cada parte. A cualificación final

da proba será a media ponderada das puntuacións obtidas en cada parte, valorándose a proba escrita un 60% e a proba práctica un 40%.

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

No desenvolvemento do curso, farase uso de diversos mecanismos para facer un seguimento e avaliación do planificado na presente

programación:

- De xeito continuo, o profesor avaliará na clase a medida en que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados nas distintas unidades

didácticas. En consecuencia, poderase decidir incidir en determinados contidos e/ou actividades, aumentando se se considera necesario o número

de sesións adicadas a unha determinada unidade.

- O profesor recollerá a temporalización real das distintas unidades didácticas, co obxectivo de poder corrixir no propio curso os desfases

detectados fronte a temporalización prevista e precisar mellor a temporalización das unidades en vindeiros cursos académicos.

En xeral, ao rematar o curso, poderanse avaliar os seguintes puntos:

1.- Grao de cumprimento da programación.

2.- Adecuación e duración das unidades didácticas e das actividades que as compoñen.

3.- Idoneidade dos procedementos de cualificación empregados.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O profesorado recopilará información a través de:

- Realizar preguntas na clase

- Pequenas probas sobre a materia impartida e as actividades realizadas

- Observacións de actitudes, hábitos de aprendizaxe, habilidades académicas e adaptación á clase

- Observar o material , apuntamentos, pequenos traballos escritos ou orais do alumnado

- Coñecer os perfís do alumnado.

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

Durante o desenvolvemento do curso prestarase especial atención ao alumnado que presente necesidades educativas especiais ou algún grao de

discapacidade, puidendo aplicar algunha das seguintes medidas:

- Establecer secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos de maior complexidade para algúns.

- secuenciación diferenciada das unidades didácticas.

- Deseñar actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferente nivel de dificultade.

- Realización dun maior número de actividades graduadas en dificultade.

- Considerar diferente tempo de realización das actividades en función dos diferentes ritmos de aprendizaxe.

- Poñer á disposición do alumnado os recursos adicionais que fosen necesarios.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Esta programación ten presente que os obxectivos esenciais da educación actual non se limitan á formación profesional ou cultural do seu

alumnado, se non que hai que incluír, ádemas, a formación cívico-ética dos alumnos e as alumnas en todos aqueles valores ós que aspira a

sociedade.

Entre os temas transversais para o desenrolo da Educación en Valores encóntranse, entre outros:

* Coñecemento e respecto pola normativa TIC legal vixente; en especial a Lei de Protección de Datos de Carácter Personal(LOPD)

* Aprendizaxe permanente ó longo da vida.

* Na educación Moral e Cívica: Promover a actitude receptiva, colaboradora e tolerante nas relaciones entre os alumnos e nas

actividades en grupo e rexeitar calquer tipo de discriminación baseada en diferenza de sexos, raza, clase, social, ideoloxías , etc.

* Na Educación para a Paz: Fomentar o respecto polas opinións e crenzas doutras persoas.

* Na Educación para a Saúde: Potenciar hábitos de hixiene e coidado corporal e recoñecer e seguir as normas de seguridade das

diferentes aulas para evitar accidentes.

* Na Educación para a Igualdade: Rexeitar calquera prantexamento e/ou actitude sexista, promovendo o desenrolo persoal, equilibrado e

cooperativo de todos os alumnos.

* Na Educación Ambiental: Concienciar dos problemas medioambientais producidos polo material informático en desuso e promover

hábitos de reutilización e reciclaxe nos materiais empregados.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Os alumnos poderán participar nas actividades propostas polo departamento.

Éstas poderán consistir en visitas a empresas, asistencia a formación ou participación en actividades ou convocatorias relacionadas co ámbito

profesional no que se están a formar.
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