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

O módulo "Redes Locais" pertence ao ciclo de Formación Profesional de grao medio de Sistemas microinformáticos e Redes, que ten unha

duración de 2.000 horas ao longo de 2 cursos académicos, ao que lle corresponde o título de Técnico en sistemas microinformáticos e redes. Este

módulo impártese durante o primeiro curso. O desenvolvemento curricular de este módulo ten como referencia de partida o Real Decreto

1691/2007, do 14 de decembro (BOE nº 3446 do 17 de xaneiro de 2008), onde se establece o currículo do ciclo Sistemas Microinformáticos e

Redes.

O ámbito productivo no que se atopa o centro caracterízase pola abondancia de PEMEs. Polo tanto, na concreción do currículo do ciclo terase en

conta esta circunstacia para incidir nas tecnoloxías e infraestruturas máis utilizadas neste tipo de empresas.

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

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

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

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

* Técnico instalador ou reparador de equipamentos informáticos.

* Técnico de soporte informático.

* Técnico de redes de datos.

* Reparador/a de periféricos de sistemas microinformáticos.

* Comercial de microinformática.

* Operador/a de teleasistencia.

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

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

1 Plan lóxico e documentación da LAN. Organización e arquitecturas das redesIdentificación e
caracterización das
redes locais

62 25

2 Coñecementos relacionados cos aspectos físicos das transmisións e dispositivos para a intercomunicación de
redes a nivel físico

Despregamento físico
e interconexión de
redes locais con
cables

32 13

3 Funcións principais do nivel de rede, protocolos máis relevantes que pertencen a este nivel e a súa
configuración, así como a configuración de dispositivos de rede que operan a nivel de rede

Despregamento lóxico
das redes locais con
cables

66 25

4 Procedementos de implantación, configuración e administración das redes guiadas e sen fíosDespregamento de
redes locais sen fíos

35 15

5 Procedementos necesarios para a configuración e monitorización dun nodo de rede utilizando distintos
sistemas operativos.

Mantemento da rede 28 10

6 Procedementos e coñecementos relacionados ca prevención de riscosNormas de prevención
de riscos laborais e
respecto polo medio
ambiente

32 12
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Identificación e caracterización das redes locais 62

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás características de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus compoñentes. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Describíronse os principios de funcionamento das redes locais.

CA1.2 Identificáronse os tipos de redes con cables.

CA1.3 Describíronse os elementos de diversas redes locais e a súa función.

CA1.4 Identificáronse e clasificáronse os medios de transmisión.

CA1.5 Recoñeceuse o mapa físico da rede local.

CA1.6 Utilizáronse aplicacións para representar o mapa físico da rede local.

CA1.7 Recoñecéronse as topoloxías de rede.

CA1.8 Identificáronse estruturas alternativas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Características: vantaxes e inconvenientes.

 Tipos.

 Elementos de rede.

 Topoloxía.

 Arquitecturas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Despregamento físico e interconexión de redes locais con cables 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás características de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus compoñentes. NO

RA2 - Monta a estrutura de redes locais con cables, para o que identifica e selecciona os seus compoñentes. SI

RA3 - Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo aos estándares requiridos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Identificáronse e clasificáronse os medios de transmisión.

CA1.5 Recoñeceuse o mapa físico da rede local.

CA1.6 Utilizáronse aplicacións para representar o mapa físico da rede local.

CA1.7 Recoñecéronse as topoloxías de rede.

CA1.8 Identificáronse estruturas alternativas.

CA2.1 Diferenciáronse os medios de transmisión en redes con cables.

CA2.2 Recoñecéronse os detalles dos cables da instalación e o seu despregamento (categoría dos cables, espazos polos que discorren, soporte para as canalizacións, etc.).

CA2.3 Seleccionáronse e montáronse as canalizacións e os tubos.

CA2.4 Montáronse os armarios de comunicacións e os seus accesorios.

CA2.5 Tendeuse a instalación de cables polas canalizacións.

CA2.6 Montáronse e conectáronse as tomas de usuario e os paneis de parcheamento.

CA2.7 Probáronse as liñas de comunicación entre as tomas de usuario e os paneis de parcheamento.

CA2.8 Etiquetáronse os cables e as tomas de usuario.

CA2.9 Empregáronse as ferramentas axeitadas.

CA3.1 Interpretouse o plan de montaxe lóxica da rede.

CA3.2 Montáronse os adaptadores de rede nos equipamentos.

CA3.3 Montáronse conectadores sobre cables de rede (de cobre e de fibra).

CA3.4 Montáronse os equipamentos de conmutación nos armarios de comunicacións.
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Criterios de avaliación

CA3.5 Conectáronse os equipamentos de conmutación aos paneis de parcheamento segundo a lóxica do plan de instalación.

CA3.6 Conectáronse os equipamentos ás tomas de usuario segundo a lóxica do plan de instalación.

CA3.7 Verificouse a conectividade da instalación.

CA3.8 Configuráronse parámetros básicos dos conmutadores.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Mapa físico e lóxico dunha rede local.

 Espazos.

 0Recomendacións na instalación de cables.

 Cuartos de comunicacións.

 Armarios de comunicacións. Paneis de parcheamento.

 Canalizacións.

 Medios de transmisión (par trenzado, fibra óptica, etc.).

 Conectadores e tomas de rede.

 Ferramentas.

 Conexión de tomas.

 Creación de cables.

 Adaptadores para rede con cables.

 Dispositivos de interconexión de redes.

 Redes mixtas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Despregamento lóxico das redes locais con cables 66

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás características de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus compoñentes. NO

RA3 - Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo aos estándares requiridos. NO

RA4 - Prepara os equipamentos da rede local configurando os protocolos axeitados. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Recoñeceuse o mapa físico da rede local.

CA1.6 Utilizáronse aplicacións para representar o mapa físico da rede local.

CA1.7 Recoñecéronse as topoloxías de rede.

CA1.8 Identificáronse estruturas alternativas.

CA3.7 Verificouse a conectividade da instalación.

CA3.8 Configuráronse parámetros básicos dos conmutadores.

CA3.9 Creáronse e configuráronse as redes virtuais de área local (VLAN).

CA4.1 Instalouse o software correspondente.

CA4.2 Identificáronse os protocolos.

CA4.3 Identificouse o ámbito de rede dos equipamentos.

CA4.4 Empregáronse ferramentas gráficas e de texto para a configuración dos parámetros básicos nos equipamentos.

CA4.5 Verificouse a conectividade lóxica dos equipamentos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Mapa físico e lóxico dunha rede local.

 Dispositivos de interconexión de redes.

 Redes mixtas.

 Procedementos de instalación.

 Protocolos.
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Contidos

 TCP/IP: estrutura. Clases de IP.

 Enderezos IP. IPv4. IPv6.

 Configuración dos adaptadores de rede en sistemas operativos libres e propietarios.

 Configuración básica dos dispositivos de interconexión de rede con cables.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Despregamento de redes locais sen fíos 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Monta a estrutura de redes locais sen fíos, para o que identifica e selecciona os seus compoñentes. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse as características funcionais das redes sen fíos.

CA5.2 Identificáronse os xeitos de funcionamento das redes sen fíos.

CA5.3 Recoñecéronse os elementos das redes sen fíos.

CA5.4 Identificáronse os protocolos.

CA5.5 Instaláronse adaptadores e puntos de acceso sen fíos.

CA5.6 Instalouse o software correspondente.

CA5.7 Configuráronse os xeitos de funcionamento e os parámetros básicos.

CA5.8 Comprobouse a conectividade entre dispositivos e adaptadores sen fíos.

CA5.9 Realizáronse probas de cobertura.

CA5.10 Aplicáronse mecanismos de acceso seguro ás redes sen fíos seguindo especificacións técnicas dadas.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Adaptadores para redes sen fíos.

 Dispositivos de interconexión de redes sen fíos.

 Redes mixtas.

 Elementos das redes sen fíos.

 Medios de transmisión.

 Protocolos.

 Recomendacións na instalación de redes sen fíos.

 Seguridade básica en redes sen fíos.

 Configuración básica dos dispositivos de interconexión de redes sen fíos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Mantemento da rede 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Mantén unha rede local, para o que interpreta recomendacións de fábrica do hardware e do software, e establece a relación entre as disfuncións e as súas
causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse incidencias e comportamentos anómalos.

CA6.2 Monitorizáronse os sinais visuais dos dispositivos de interconexión.

CA6.3 Verificáronse os protocolos de comunicacións.

CA6.4 Empregáronse aplicacións de verificación do funcionamento da rede.

CA6.5 Localizouse a causa da disfunción.

CA6.6 Identificouse a responsabilidade do hardware ou do software na disfunción.

CA6.7 Restituíuse o funcionamento substituíndo equipamentos ou elementos.

CA6.8 Solucionáronse as disfuncións do software mediante a configuración ou a reinstalación.

CA6.9 Elaborouse un informe de incidencias.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Estratexias.

 Parámetros do rendemento.

 Incidencias físicas e incidencias lóxicas en redes locais.

 Monitorización de redes con cables e sen eles.

 Ferramentas de diagnóstico.

 Comandos e programas.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Normas de prevención de riscos laborais e respecto polo medio ambiente 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental ao identificar os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

CA7.2 Operouse coas ferramentas respectando as normas de seguridade.

CA7.3 Traballouse coa calidade requirida.

CA7.4 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte, etc.

CA7.5 Describíronse os elementos de seguridade das ferramentas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

CA7.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.7 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva son os determinados no Decreto 27/2010, do 25 de febreiro, polo que se establece o

currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en sistemas microinformáticos e redes, e sinalados ao longo desta

programación, en cada unha das unidades didácticas que a compoñen.

En cada unidade didáctica, o alumnado debe obter unha avaliación positiva en todos aqueles criterios de avaliación que conforman os mínimos

esixibles da mesma.

Os criterios de cualificación definen como se formará a nota do alumnado, tanto nas avaliacións parciais como na final:

- En cada avaliación obterase unha cualificación de 0 a 10.

- A cualificación de cada avaliación formarase nun 80% pola cualificación obtida na actividade global de avaliación e nun 20% pola cualificación

obtida nas outras actividades das unidades da avaliación.

- Será necesario obter unha cualificación mínima de 4 (sobre 8) na proba final da avaliación para poder superala. De non alcanzar esta

cualificación, o alumno deberá realizar unha proba de recuperación da mesma, na que de novo será necesario obter unha cualificación mínima de

5 (sobre 10) para poder optar a superar dita avaliación.

- Para poder obter a puntuación correspondente ás actividades prácticas dunha unidade, o alumno/a debe mostrar respecto e bo uso de todo o

material posto á súa disposición para a realización das mesmas, xa que a incorporación ao mundo laboral require do alumno unha actitude positiva

neste aspecto. Os deterioros intencionados ou substraccións do material suporán a perda da puntuación deste apartado.

- A nota da terceira avaliación recollerá as cualificacións de todas as unidades didácticas. Por conseguinte, esta xa será a nota final do módulo,

cumprindo o establecido na Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as

ensinanzas de formación profesional inicial.

- Para superar a avaliación final, será necesario ter unha cualificación mínima de 5.

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

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

Para o alumnado que non supere o módulo na 3AV programaranse actividades de recuperación consistentes en cuestionarios, realización de

prácticas, ... que terán lugar entre a 3AV e a avaliación final.

Para o alumnado que non supere o módulo na avaliación final pero que acceda ao segundo curso do ciclo co módulo suspenso, establecerase un

plan de recuperación que será tutelado polo/a profesor de Redes Locais do curso seguinte.

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

A proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda a dereito a avaliación continua constará das seguintes partes:

- Unha proba escrita que recollerá os mínimos esixibles de todas as unidades didácticas que compoñan o módulo.

- Unha proba práctica de realización de cableado, na que demostre a correcta manipulación dos cables de par trenzado, e os elementos do

cableado estruturado.

- Unha proba práctica de montaxe e configuración dunha rede sen fíos.

- Unha proba práctica de conexión e configuración de dispositivos de conexión de rede, como switches e routers.

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

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

- No comezo do módulo, o profesor realizará unha avaliación inicial que permitirá coñecer o nivel de coñecementos previos do alumnado e poder

adaptar o ritmo desenvolvemento das clases e realización das actividades.

- En coordinación co Departamento de Orientación do centro, elaboraráse unha avaliación inicial na que se analizarán as características e

dificultades de aprendizaxe que se atopen no alumnado do grupo, para establecer así as medidas de flexibilización e orientación oportunas.

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

As medidas de reforzo educativo para o alumnado no que se detecte dificultades especiais para acadar os obxectivos programados enfócanse

principalmente en dous aspectos:

- Omitir algunhas tarefas que non se correspondan con mínimos esixibles.

- Incluír novas actividades con tarefas de nivel máis gradual no seu desenvolvemento, nas que se desenvolvan os mínimos esixibles do módulo

Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

* Fomento do traballo práctico.

* Agrupamentos flexibles e ritmos de traballo distintos.

* Creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía resolutiva de situacións reais (individual e en grupo).

* Actividades de reforzo en grupos pequenos.

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

* Identificación dos contidos básicos.

Neste senso, a plataforma de ensinanza en liña (Aula Virtual) é un recurso de primeira orde para a atención ós alumnos con necesidades de apoio

educativo pois permite ó profesorado guiar e facer un seguemento das actividades levadas a cabo polo alumno dentro e fóra do horario escolar.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Obxetivos xerais:

- Considerar as tarefas de forma responsable, respetando o material.

- Desenvolver e consolida-los hábitos de estudo, disciplina individual e traballo en equipo como condición necesaria para a aplicación efectiva das

tarefas de ensino-aprendizaxe.

- Comprender e exercer os seus dereitos e as súas obrigas en relación aos outros, rexeitando a discriminación por razón se sexo ou crenzas.

- Practicar tolerancia, cooperación e solidariedade entre os individuos e grupos.

- Respetar o medio ambiente e acadar unha conciencia social activa  (Proxecto "O monte nace na escola") e a recollida selectiva dos residuos.
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- Cumprir as normas de prevención de riscos laborais e protección individual e colectiva.

Nas actividades de ensino-aprendizaxe, tentarase contribuír a acadar estes obxectivos xerais mediante:

- Traballo en grupos heteroxéneos en sexo e habilidades dos membros.

- Prazos de entrega de tarefas fixados con antelación.

- Seguimento do plan programado de actividades do módulo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

O Departamento de Informática programará para o alumnado do ciclo unha serie de actividades complementarias e extraescolares ao longo do

curso.

No tocante a este módulo formativo, polo menos unha destas actividades incluirá a visita ás instalacións dun Centro de Proceso de Datos, nas que

o alumnado poderá coñecer unha instalación completa de rede, incluíndo cableado, canalizacións, racks de distribución, paneis de parcheamento e

dispositivos de conexión.

O centro de visita dependerá da dispoñibilidade dos mesmos, ao igual que a data de realización.

10.Outros apartados

10.1) Secuenciación

O traballo dos contidos non será secuencial, senón que estarán interrelacionados ao longo do desenvolvemento do curso, tratandose moitos deles

dun xeito transversal ao longo do curso.
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