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

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 currículum do ciclo Sistemas Microinformáticos e Redes.

Este módulo aporta ao alumnado coñecementos teóricos e prácticos de xestión, manexo e explotación de sistemas operativos libres e propietarios.

Este módulo capacita ao alumnado para:

   * Instalación e actualización de sistemas operativos para a súa utilización en sistemas microinformáticos.

   * Utilización das funcionalidades do sistema microinformático mediante as ferramentas do sistema operativo.

   * Control e seguimento da actividade e do rendemento do sistema operativo.

   * Determinación e utilización dos recursos compartidos do sistema operativo.

   * Xestión de usuarios e dos grupos do sistema, así como os seus perfís e os seus permisos.

   * Utilización de mecanismos de virtualización para a realización de probas.

A actividades de ensinanza-aprendizaxe durante a impartición deste módulo ten que ter como obxectivos que o alumnado sexa capaz de:

  * Adaptarse aos cambios e as novidades que se producen no mercado dos sistemas operativos

  * Instalar e actualizar sistemas operativos monoposto libres e propietarios, así como respetar a legalidade de uso dos mesmos

  * Elaborar documentos (manuais, tutoriais, partes de incidencias, etc.) ao respecto da instalación, uso e explotación dos sistemas operativos

  * Atender incidencias durante a instalación e funcionamento de sistemas operativos libres e propietarios

As Neves posúe un escaso tecido empresarial pero está cerca de poboacions como Vigo e Ponteareas onde se poden atopar un gran número de

empresas de todos os tamaños e ámbitos. O alumnado ten a posibilidade de facer prácticas e acceder a postos de traballo relacionados coa súa

formación.

Independentemente da actividade das empresas, un gran número delas demandan profesionais que posúan as capacidades que este módulo

incorpora aos seus obxectivos.
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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 aos conceptos dos sistemas informáticosIntrodución aos
sistemas informáticos

10 5

2 Estudio dos elementos dos SO. Evolución e administración de recursos por parte dos SOConcepto se SO.
Elementos, estruturas
e recursos

30 15

3 Elementos a ter en conta a hora de instalar, configurar e manter o SO WindowsWindows Instalación,
configuración e
mantemento

30 10

4 Administración de dispositivos de almacenamento e sistemas de arquivos en Windows. Uso de interfaz gráfica
e comandos

Windows:
Configuración do
sistema e manexo do
sistemas de arquivos

30 15

5 Xestión e administación de perfiles de usuario, permisos, procesos e recursos en Windows. Interfaz gráfica e
comandos

Windows: Xestión e
Administación de
usuarios e recursos

22 15

6 Elementos a ter en conta a hora de instalar, configurar e manter o SO GNU/LInuxGNU/Linux.
Instalación,
configuración e
mantemento

20 10

7 Administración de dispositivos de almacenamento e sistemas de arquivos en GNU/Linux. Uso de interfaz
gráfica e comandos

GNU/Linux.
Configuración do
sistema e manexo do
sistemas de arquivos

20 15

8 Xestión e administación de perfiles de usuario, permisos, procesos e recursos en GNU/Linux. Interfaz gráfica e
comandos

GNU/Linux. Xestión e
Administación de
usuarios e recursos

30 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introdución aos sistemas informáticos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os fundamentos e as funcións dos sistemas operativos e os sistemas de ficheiros, e identifica os seus elementos. 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 Identificáronse e describíronse os elementos funcionais dun sistema informático.

CA1.2 Codificouse e relacionouse a información en varios sistemas de representación.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistema informático.

 Sistemas de representación da información.

 Compoñentes físicos do sistema informático.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Concepto se SO. Elementos, estruturas e recursos 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os fundamentos e as funcións dos sistemas operativos e os sistemas de ficheiros, e identifica os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Analizáronse as funcións dos sistemas operativos.

CA1.4 Describiuse a arquitectura dos sistemas operativos.

CA1.5 Identificáronse os procesos e os seus estados.

CA1.6 Identificáronse as posibilidades de partición do subsistema de almacenaxe.

CA1.7 Describiuse a estrutura e a organización do sistema de ficheiros.

CA1.8 Constatouse a utilidade dos sistemas transaccionais e as súas repercusións ao seleccionar un sistema de ficheiros.

4.2.e) Contidos

Contidos

 0Transaccións: sistemas transaccionais.

  Evolución dos sistemas operativos: versións.

  Sistemas operativos actuais.

 Software de base dun sistema informático.

 Concepto, elementos e estrutura dun sistema operativo.

 Clasificación dos sistemas operativos.

 Funcións do sistema operativo: recursos.

 Procesos do sistema operativo: estados dos procesos; prioridade.

 Sistemas de ficheiros: tipos e características.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Windows Instalación, configuración e mantemento 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentación técnica. NO

RA3 - Realiza tarefas básicas de configuración de sistemas operativos, para o que interpreta requisitos, e describe os procedementos seguidos. NO

RA6 - Utiliza máquinas virtuais, identifica o seu campo de aplicación e instala software específico. 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 Analizouse a documentación técnica do hardware para verificar a súa idoneidade.

   CA2.1.1 Analizouse a documentación técnica do hardware para verificar a súa idoneidade en GNU/Linux

CA2.2 Seleccionouse o sistema operativo.

   CA2.2.1 Seleccionouse o sistema operativos Windows e a edición mais adecuada

CA2.3 Elaborouse un plan de instalación a partir dos manuais do sistema operativo.

   CA2.3.1  Elaborouse un plan de instalación a partir dos manuais do sistema operativo.en Windows

CA2.4 Creáronse e formatáronse as particións necesarias nos dispositivos de almacenaxe.

   CA2.4.1  Creáronse e formatáronse as particións necesarias nos dispositivos de almacenaxe en Windows

CA2.5 Configuráronse parámetros básicos da instalación.

   CA2.5.1 Configuráronse parámetros básicos da instalación en Windows

CA2.6 Instalouse o sistema operativo.

   CA2.6.1 Instalouse o sistema operativo Windows

CA2.8 Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios.

   CA2.8.1 Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios en Windows

CA2.9 Documentáronse as decisións tomadas e as incidencias xurdidas no proceso de instalación.

   CA2.9.1  Documentáronse as decisións tomadas e as incidencias xurdidas no proceso de instalación en Windows

CA2.10 Respectáronse as normas de utilización do software (licenzas).

 0  CA2.10.1  Respectáronse as normas de utilización do software (licenzas) en Windows

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA2.11 Traballouse con sistemas operativos libres e propietarios.

    CA2.11.1 Traballouse con sistemas propietarios

CA3.6 Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema (acceso a redes, dispositivos, etc.).

   CA3.6.1  Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema (acceso a redes, dispositivos, etc.) en Windows

CA3.7 Comprobouse a existencia de actualizacións do sistema operativo e dos controladores de dispositivos.

   CA3.7.1 Comprobouse a existencia de actualizacións do sistema operativo e dos controladores de dispositivos en Windows

CA3.8 Realizouse a instalación dos parches do sistema operativo e das versións actuais dos controladores de dispositivos.

   CA3.8.1  Realizouse a instalación dos parches do sistema operativo e das versións actuais dos controladores de dispositivos en Windows

CA3.9 Realizouse a configuración para a actualización periódica do sistema operativo.

   CA3.9.1  Realizouse a configuración para a actualización periódica do sistema operativo en Windows

CA3.10 Documentáronse os procesos de actualización realizados sobre o sistema.

 0  CA3.10.1 Documentáronse os procesos de actualización realizados sobre o sistema en Windows

CA3.11 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.

    CA3.11.1 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema en Windows

CA3.12 Realizáronse operacións de instalación e desinstalación de utilidades.

    CA3.12.1 Realizáronse operacións de instalación e desinstalación de utilidades en Windows

CA3.13 Aplicáronse métodos para a recuperación do sistema operativo.

    CA3.13.1 Aplicáronse métodos para a recuperación do sistema operativo en Windows

CA6.1 Diferenciouse entre máquina real e máquina virtual.

CA6.2 Establecéronse as vantaxes e os inconvenientes do uso de máquinas virtuais.

CA6.3 Analizáronse as principais ferramentas para a creación e a utilización de máquinas virtuais.

CA6.4 Instalouse software libre e propietario para a creación de máquinas virtuais.

   CA6.4.1 Instalouse software propietario para a creación de máquinas virtuais.

CA6.5 Creáronse máquinas virtuais a partir de sistemas operativos libres e propietarios.

   CA6.5.1 Creáronse máquinas virtuais a partir de sistemas operativos propietarios.

CA6.6 Configuráronse máquinas virtuais.

CA6.7 Documentáronse as opcións tomadas na elección, na instalación e na configuración da máquina virtual.
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Criterios de avaliación

CA6.8 Relacionouse a máquina virtual co sistema operativo anfitrión.

CA6.9 Realizáronse probas de rendemento do sistema

4.3.e) Contidos

Contidos

 Requisitos técnicos do sistema operativo.

 Planificación da instalación.

 Partición dos dispositivos de almacenaxe.

 Selección dun sistema de ficheiros.

 Xestores de arranque.

 Tipos de instalación: típica e personalizada.

 Controladores de dispositivos.

 Selección de aplicacións básicas para instalar.

 Parámetros básicos da instalación.

 Arranque e parada do sistema: sesións.

 0Engadir e eliminar hardware do sistema operativo.

  Agregar, eliminar e actualizar software do sistema operativo.

  Operacións de reparación do sistema operativo.

  Configuración da conexión a internet.

  Programación de tarefas.

 Interfaces de usuario: tipos, propiedades e usos.

 Utilización do sistema operativo: modo orde e modo gráfico.

 Explotación do sistema operativo.

 Configuración das preferencias de escritorio.

 Virtualización e máquina virtual: vantaxes e inconvenientes.

 Software propietario e libre para a creación de máquinas virtuais: instalación.

 Creación de máquinas virtuais para sistemas operativos propietarios e libres.

 Configuración e utilización de máquinas virtuais.

 Relación co sistema operativo anfitrión.

 Análises da actividade do sistema.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Windows: Configuración do sistema e manexo do sistemas de arquivos 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza tarefas básicas de configuración de sistemas operativos, para o que interpreta requisitos, e describe os procedementos seguidos. NO

RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas operativos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o seu uso óptimo. NO

RA5 - Realiza tarefas de xestión e administración básica de sistemas operativos, para o que utiliza ferramentas en liña de comandos. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Diferenciáronse as interfaces de usuario segundo as súas propiedades.

   CA3.1.1 Diferenciáronse as interfaces de usuario segundo as súas propiedades en Windows

CA3.2 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.

   CA3.2.1 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal en Windows

CA3.3 Xestionáronse os sistemas de ficheiros específicos.

   CA3.3.1 Xestionáronse os sistemas de ficheiros específicos en Windows

CA3.4 Distinguíronse os atributos dun ficheiro dos dun directorio.

   CA3.4.1 Distinguíronse os atributos dun ficheiro dos dun directorio en Windows

CA3.5 Recoñecéronse os permisos dos ficheiros e dos directorios.

   CA3.5.1 Recoñecéronse os permisos dos ficheiros e dos directorios en Windows

CA4.2 Utilizáronse ferramentas gráficas para describir a organización dos ficheiros do sistema.

   CA4.2.1 Utilizáronse ferramentas gráficas para describir a organización dos ficheiros do sistema en Windows

CA4.7 Dispuxéronse os dispositivos de almacenaxe para un óptimo funcionamento.

   CA4.7.1 Dispuxéronse os dispositivos de almacenaxe para un óptimo funcionamento en Windows

CA5.1 Identificáronse as diferenzas entre as interfaces gráficas e as interfaces en liña de comandos.

   CA5.1.1 Identificáronse as diferenzas entre as interfaces gráficas e as interfaces en liña de comandos en Windows

CA5.2 Estableceuse o modo de acceso á consola e as pautas para o seu uso.

   CA5.2.1 Estableceuse o modo de acceso á consola e as pautas para o seu uso en Windows
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Criterios de avaliación

CA5.3 Describíronse as capacidades xerais dos intérpretes de comandos e as posibilidades da súa selección, segundo o sistema operativo.

   CA5.3.1 Describíronse as capacidades xerais dos intérpretes de comandos en Windows

CA5.4 Utilizáronse comandos para actuar sobre ficheiros e directorios.

   CA5.4.1 Utilizáronse comandos para actuar sobre ficheiros e directorios en Windows

CA5.5 Utilizáronse outros comandos habituais propios do sistema operativo.

   CA5.5.1  Utilizáronse outros comandos habituais propios do sistema operativo Windows

CA5.6 Aplicáronse redireccións sobre a entrada e a saída dos comandos.

   CA5.6.1 Aplicáronse redireccións sobre a entrada e a saída dos comandos en Windows

CA5.7 Aplicáronse opcións para modificar o comportamento dos comandos.

   CA5.7.1 Aplicáronse opcións para modificar o comportamento dos comandos en Windows

CA5.8 Accedeuse á axuda en liña para procurar información sobre a utilización dos comandos.

   CA5.8.1  Accedeuse á axuda en liña para procurar información sobre a utilización dos comandos en Windows

4.4.e) Contidos

Contidos

 Estrutura da árbore de directorios.

 Ficheiro e directorio: atributos e permisos.

 Compresión e descompresión.

 Actualización do sistema operativo e dos controladores de dispositivos.

 Xestión do sistema de ficheiros.

 Ferramentas para a xestión de ficheiros e directorios.

 Características dos intérpretes de comandos. Caracteres especiais.

 Utilización de ordes para a xestión de ficheiros e directorios.

 Operación con ficheiros: nome e extensión, comodíns, atributos e tipos.

 Operación con directorios: nome, atributos e permisos.

 Outras operacións comúns na liña de comandos.

 Redirección da entrada e da saída.

 Activación de opcións nos comandos.

 Utilización da axuda en liña.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Windows: Xestión e Administación de usuarios e recursos 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas operativos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o seu uso óptimo. NO

RA5 - Realiza tarefas de xestión e administración básica de sistemas operativos, para o que utiliza ferramentas en liña de comandos. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Configuráronse perfís de usuario e grupo.

   CA4.1.1 Configuráronse perfís de usuario e grupo en Windows

CA4.3 Actuouse sobre os procesos do usuario en función das necesidades puntuais.

   CA4.3.1 Actuouse sobre os procesos do usuario en función das necesidades puntuais en Windows

CA4.4 Actuouse sobre os servizos do sistema en función das necesidades puntuais.

   CA4.4.1  Actuouse sobre os servizos do sistema en función das necesidades puntuais en Windows

CA4.5 Aplicáronse criterios para o óptimo aproveitamento da memoria dispoñible.

   CA4.5.1 Aplicáronse criterios para o óptimo aproveitamento da memoria dispoñible en Windows

CA4.6 Analizouse a actividade do sistema a partir das trazas xeradas polo propio sistema.

   CA4.6.1  Analizouse a actividade do sistema a partir das trazas xeradas polo propio sistema en Windows

CA4.8 Recoñecéronse e configuráronse os recursos compartibles do sistema.

   CA4.8.1  Recoñecéronse e configuráronse os recursos compartibles do sistema en Windows

CA4.9 Interpretouse a información de configuración do sistema operativo.

   CA4.9.1 Interpretouse a información de configuración do sistema operativo en Windows

CA5.5 Utilizáronse outros comandos habituais propios do sistema operativo.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Xestión de perfís de usuarios e grupos locais. Contrasinais.

 0Base de datos de configuración e comportamento do sistema operativo, do hardware instalado e das aplicacións.

 Xestión dos procesos do sistema e de usuario.
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Contidos

 Rendemento do sistema. Seguimento da actividade do sistema.

 Activación e desactivación de servizos.

 Compartición de recursos.

 Xestión de dispositivos de almacenaxe.

 Xestión de impresoras.

 Outras operacións comúns na liña de comandos.

 Activación de opcións nos comandos.

 Utilización da axuda en liña.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 GNU/Linux. Instalación, configuración e mantemento 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentación técnica. NO

RA3 - Realiza tarefas básicas de configuración de sistemas operativos, para o que interpreta requisitos, e describe os procedementos seguidos. NO

RA6 - Utiliza máquinas virtuais, identifica o seu campo de aplicación 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

CA2.1 Analizouse a documentación técnica do hardware para verificar a súa idoneidade.

   CA2.1.2 Analizouse a documentación técnica do hardware para verificar a súa idoneidade en Windows

CA2.2 Seleccionouse o sistema operativo.

   CA2.2.2 Seleccionouse o sistema operativo GNU/Linus e a distribuión mais adecuada

CA2.3 Elaborouse un plan de instalación a partir dos manuais do sistema operativo.

   CA2.3.2  Elaborouse un plan de instalación a partir dos manuais do sistema operativo.en GNU/Linux

CA2.4 Creáronse e formatáronse as particións necesarias nos dispositivos de almacenaxe.

   CA2.4.2  Creáronse e formatáronse as particións necesarias nos dispositivos de almacenaxe en GNU/Linux

CA2.5 Configuráronse parámetros básicos da instalación.

   CA2.5.2 Configuráronse parámetros básicos da instalación en GNU/Linux

CA2.6 Instalouse o sistema operativo.

   CA2.6.2 Instalouse o sistema operativo GNU/Linux

CA2.7 Configurouse un xestor de arranque.

CA2.8 Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios.

   CA2.8.2 Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios en Linux

CA2.9 Documentáronse as decisións tomadas e as incidencias xurdidas no proceso de instalación.

   CA2.9.2  Documentáronse as decisións tomadas e as incidencias xurdidas no proceso de instalación en Linux

CA2.10 Respectáronse as normas de utilización do software (licenzas).
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Criterios de avaliación

 0  CA2.10.2  Respectáronse as normas de utilización do software (licenzas) en GNU/Linux

CA2.11 Traballouse con sistemas operativos libres e propietarios.

    CA2.11.2 Traballouse con sistemas libres

CA3.6 Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema (acceso a redes, dispositivos, etc.).

   CA3.6.2  Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema (acceso a redes, dispositivos, etc.) en GNU/Linux

CA3.7 Comprobouse a existencia de actualizacións do sistema operativo e dos controladores de dispositivos.

   CA3.7.2 Comprobouse a existencia de actualizacións do sistema operativo e dos controladores de dispositivos en GNU/Linux

CA3.8 Realizouse a instalación dos parches do sistema operativo e das versións actuais dos controladores de dispositivos.

   CA3.8.2  Realizouse a instalación dos parches do sistema operativo e das versións actuais dos controladores de dispositivos en GNU/Linux

CA3.9 Realizouse a configuración para a actualización periódica do sistema operativo.

   CA3.9.2  Realizouse a configuración para a actualización periódica do sistema operativo en GNU/LInux

CA3.10 Documentáronse os procesos de actualización realizados sobre o sistema.

 0  CA3.10.2 Documentáronse os procesos de actualización realizados sobre o sistema en GNU/LInux

CA3.11 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.

    CA3.11.2 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema en GNU/Linux

CA3.12 Realizáronse operacións de instalación e desinstalación de utilidades.

    CA3.12.2 Realizáronse operacións de instalación e desinstalación de utilidades en GNU/LInux

CA3.13 Aplicáronse métodos para a recuperación do sistema operativo.

    CA3.13.2 Aplicáronse métodos para a recuperación do sistema operativo en GNU/Linux

CA6.4 Instalouse software libre e propietario para a creación de máquinas virtuais.

   CA6.4.2 Instalouse software libre  para a creación de máquinas virtuais.

CA6.5 Creáronse máquinas virtuais a partir de sistemas operativos libres e propietarios.

   CA6.5.2 Creáronse máquinas virtuais a partir de sistemas operativos libres

4.6.e) Contidos

Contidos

 Requisitos técnicos do sistema operativo.

 Planificación da instalación.
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Contidos

 Partición dos dispositivos de almacenaxe.

 Selección dun sistema de ficheiros.

 Xestores de arranque.

 Tipos de instalación: típica e personalizada.

 Controladores de dispositivos.

 Selección de aplicacións básicas para instalar.

 Parámetros básicos da instalación.

 Arranque e parada do sistema: sesións.

 0Engadir e eliminar hardware do sistema operativo.

  Agregar, eliminar e actualizar software do sistema operativo.

  Operacións de reparación do sistema operativo.

  Configuración da conexión a internet.

  Programación de tarefas.

 Interfaces de usuario: tipos, propiedades e usos.

 Utilización do sistema operativo: modo orde e modo gráfico.

 Explotación do sistema operativo.

 Configuración das preferencias de escritorio.

 Virtualización e máquina virtual: vantaxes e inconvenientes.

 Software propietario e libre para a creación de máquinas virtuais: instalación.

 Creación de máquinas virtuais para sistemas operativos propietarios e libres.

 Configuración e utilización de máquinas virtuais.

 Relación co sistema operativo anfitrión.

 Análises da actividade do sistema.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 GNU/Linux. Configuración do sistema e manexo do sistemas de arquivos 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza tarefas básicas de configuración de sistemas operativos, para o que interpreta requisitos, e describe os procedementos seguidos. NO

RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas operativos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o seu uso óptimo. NO

RA5 - Realiza tarefas de xestión e administración básica de sistemas operativos, para o que utiliza ferramentas en liña de comandos. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Diferenciáronse as interfaces de usuario segundo as súas propiedades.

   CA3.1.2 Diferenciáronse as interfaces de usuario segundo as súas propiedades en GNU/Linux

CA3.2 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.

   CA3.2.2 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal en GNU/Linux

CA3.3 Xestionáronse os sistemas de ficheiros específicos.

   CA3.3.2 Xestionáronse os sistemas de ficheiros específicos en GNU/Linux

CA3.4 Distinguíronse os atributos dun ficheiro dos dun directorio.

   CA3.4.2 Distinguíronse os atributos dun ficheiro dos dun directorio en GNU/Linux

CA3.5 Recoñecéronse os permisos dos ficheiros e dos directorios.

   CA3.5.2 Recoñecéronse os permisos dos ficheiros e dos directorios en GNU/Linux

CA4.2 Utilizáronse ferramentas gráficas para describir a organización dos ficheiros do sistema.

   CA4.2.2 Utilizáronse ferramentas gráficas para describir a organización dos ficheiros do sistema en GNU/Linux

CA4.7 Dispuxéronse os dispositivos de almacenaxe para un óptimo funcionamento.

   CA4.7.2 Dispuxéronse os dispositivos de almacenaxe para un óptimo funcionamento en GNU/Linux

CA5.1 Identificáronse as diferenzas entre as interfaces gráficas e as interfaces en liña de comandos.

   CA5.1.2 Identificáronse as diferenzas entre as interfaces gráficas e as interfaces en liña de comandos en GNU/Linux

CA5.2 Estableceuse o modo de acceso á consola e as pautas para o seu uso.

   CA5.2.2 Estableceuse o modo de acceso á consola e as pautas para o seu uso en GNU/Linux
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Criterios de avaliación

CA5.3 Describíronse as capacidades xerais dos intérpretes de comandos e as posibilidades da súa selección, segundo o sistema operativo.

   CA5.3.2 Describíronse as capacidades xerais dos intérpretes de comandos en GNU/Linux

CA5.4 Utilizáronse comandos para actuar sobre ficheiros e directorios.

   CA5.4.2 Utilizáronse comandos para actuar sobre ficheiros e directorios en GNU/Linux

CA5.5 Utilizáronse outros comandos habituais propios do sistema operativo.

   CA5.5.2  Utilizáronse outros comandos habituais propios do sistema operativo GNU/Linux

CA5.6 Aplicáronse redireccións sobre a entrada e a saída dos comandos.

   CA5.6.2 Aplicáronse redireccións sobre a entrada e a saída dos comandos en GNU/Linux

CA5.7 Aplicáronse opcións para modificar o comportamento dos comandos.

   CA5.7.2 Aplicáronse opcións para modificar o comportamento dos comando en GNU/Linux

CA5.8 Accedeuse á axuda en liña para procurar información sobre a utilización dos comandos.

   CA5.8.2  Accedeuse á axuda en liña para procurar información sobre a utilización dos comandos en GNU/Linux

4.7.e) Contidos

Contidos

 Estrutura da árbore de directorios.

 Ficheiro e directorio: atributos e permisos.

 Compresión e descompresión.

 Actualización do sistema operativo e dos controladores de dispositivos.

 Xestión do sistema de ficheiros.

 Ferramentas para a xestión de ficheiros e directorios.

 Características dos intérpretes de comandos. Caracteres especiais.

 Utilización de ordes para a xestión de ficheiros e directorios.

 Operación con ficheiros: nome e extensión, comodíns, atributos e tipos.

 Operación con directorios: nome, atributos e permisos.

 Outras operacións comúns na liña de comandos.

 Redirección da entrada e da saída.

 Activación de opcións nos comandos.

 Utilización da axuda en liña.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 GNU/Linux. Xestión e Administación de usuarios e recursos 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas operativos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o seu uso óptimo. NO

RA5 - Realiza tarefas de xestión e administración básica de sistemas operativos, para o que utiliza ferramentas en liña de comandos. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Configuráronse perfís de usuario e grupo.

   CA4.1.2 Configuráronse perfís de usuario e grupoen GNU/Linux

CA4.3 Actuouse sobre os procesos do usuario en función das necesidades puntuais.

   CA4.3.2 Actuouse sobre os procesos do usuario en función das necesidades puntuais en Linux

CA4.4 Actuouse sobre os servizos do sistema en función das necesidades puntuais.

   CA4.4.2  Actuouse sobre os servizos do sistema en función das necesidades puntuais en GNU/LInux

CA4.5 Aplicáronse criterios para o óptimo aproveitamento da memoria dispoñible.

   CA4.5.2 Aplicáronse criterios para o óptimo aproveitamento da memoria dispoñible en GNU/Linux

CA4.6 Analizouse a actividade do sistema a partir das trazas xeradas polo propio sistema.

   CA4.6.2  Analizouse a actividade do sistema a partir das trazas xeradas polo propio sistema en GNU/LInux

CA4.8 Recoñecéronse e configuráronse os recursos compartibles do sistema.

   CA4.8.2  Recoñecéronse e configuráronse os recursos compartibles do sistema e GNU/Linux

CA4.9 Interpretouse a información de configuración do sistema operativo.

   CA4.9.2 - Interpretouse a información de configuración do sistema operativo en GNU/Linux

CA5.1 Identificáronse as diferenzas entre as interfaces gráficas e as interfaces en liña de comandos.

   CA5.1.1 Identificáronse as diferenzas entre as interfaces gráficas e as interfaces en liña de comandos en Windows

CA5.5 Utilizáronse outros comandos habituais propios do sistema operativo.

4.8.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Xestión de perfís de usuarios e grupos locais. Contrasinais.

 0Base de datos de configuración e comportamento do sistema operativo, do hardware instalado e das aplicacións.

 Xestión dos procesos do sistema e de usuario.

 Rendemento do sistema. Seguimento da actividade do sistema.

 Activación e desactivación de servizos.

 Compartición de recursos.

 Xestión de dispositivos de almacenaxe.

 Xestión de impresoras.

 Outras operacións comúns na liña de comandos.

 Activación de opcións nos comandos.

 Utilización da axuda en liña.
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Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva son todos os especificados no punto 4.d desta programación.

A avaliación formativa do alumnado será continua, o que require a súa asistencia regular ás clases.

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

   - A cualificación de cada unha das avaliacións expresarase en valores enteiros de 1 a 10.

   - Unha avaliación considerarase superada se a cualificación acadada é igual ou superior a 5 (sobre 10).

   - Unha avaliación considerase suspensa se a cualificación acadada é menor que 5.

NAS AVALIACIÓNS TRIMESTRAIS:

============================

- En cada avaliación acumulativa, computaranse todas as UDs desenvolvidas dende o comezo do curso ata a última UD cualificada nesa

avaliación.

- Para superar cada avaliación, é requisito imprescindible, que a cualificación mínima obtida en cada unha das UDs avaliadas ata ese momento,

sexa dun 5.

- Para calcular a cualificación de cada UD, teranse en conta os seguintes apartados, nos que se indica a súa ponderación:

** Probas escritas-prácticas (70% da nota): **

    Sobre os contidos dados da UD. Será puntuada de 1 a 10.

    Se un alumno copia, obterá unha cualificación de 0 puntos.

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

             Suma(nota das probas realizadas)/número de probas

             No caso de sacar unha nota inferior a 5 o alumno terá que recuperar esa parte.

** Traballos na aula (30% da nota): **

    Faranse traballos na aula  (Cuestionarios, Exposición, Actividades ou Exercicios prácticos) que serán puntuados como aptos ou non aptos.

    Cada traballo cualificado como apto aportará +1. A nota final será a suma dos aptos dividida entre o número total de traballos que deberían terse

entregados.

             No caso de sacar unha nota inferior a 5 na nota final, o alumno terá que recuperar esa parte.

             Os traballos son de entrega obrigatoria, se algún dos traballos non se entrega sen causa xustificada implicará de maneira automática que

esta parte sexa avaliada con un 0.

    Se un alumno copia, obterá unha cualificación de 0 puntos.

- No caso da posible suspensión de clases presenciais pola autoridades sanitarias nos periodos lectivos, tanto nas clases semi-presenciais ou non

presenciais, optarase sempre pola avaliación presencial mediante probas teórico-prácticas no momento que se poda. No caso de que non se

poidan realizar as avaliacións presenciais, contémplanse a posibilidade de avaliar mediante traballos, tests ou exames orais en directo usando a

ferramenta telemática que o profesor considere oportuna.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- A nota de cada avaliación trimestral, calcularase como a media ponderada das puntuacións obtidas en cada UD desenvolvida aplicando a

proporción (peso) que se indica no apartado 3.

     Enténdese superado o módulo cando a cualificación final sexa maior ou igual a 5.

     En caso de que algún trimestre a nota obtida sexa menor a 5, o alumno/a terá que presentarse a recuperar os contidos dese trimestre nunha

proba que realizará no mes de xuño.

NA AVALIACION FINAL:

====================

- A nota final do módulo será a media ponderada das tres notas obtidas en cada trimestre, aínda que poderá ser modificada en función da

traxectoria do alumno en virtude do carácter continuo da avaliación.

- A calificación do módulo será un número entre 0 e 10, sen decimais, redondeando á unidade máis próxima, sendo necesario un mínimo dun 5

para aprobar o módulo.

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

O alumnado que non supere algunha unidade na parte escrita deberá realizar unha proba escrita similar ás realizadas durante o curso. Obterá

unha nota entre 0 e 10

O alumnado que non supere algunha unidade na parte de traballo de aula deberá obter un apto os traballos que non entregou no prazo. Obterá

unha nota entre 0 e 10.

O alumno que precise recuperar as dúas partes terá que recuperar ambas partes por separado como se indicou anteriormente.

Considérase recuperado a unidade cando supere un 5 contando segundo a ponderación indicada nos criterios de avaliación.

As actividades de recuperación para o alumnado de 2º curso que teña este módulo pendente consistirá na superación de todas as actividades

indicadas no Plan de Avaliación Individualizado, e a realización dunha proba final para demostrar a capacitación. Esta proba final, consistirá en

examenes teóricos e/ou prácticos das unidades didácticas. O alumno superará a asignatura si en cada unha de estas probas obten unha nota igual

ou superior a 5.

Os alumnos que queiran acceder as probas de recuperación poderán facer tarefas de reforzo (teóricos e prácticos) para millorar a súa comprensión

da materia suspensa. Estas tarefas serán deseñadas polo docente despois de identificar a parte da materia na que o alumno non chegou a cumplir

os obxectivos mínimos.

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

Ós alumnos que superen o 10% de faltas, se lle comunicará ante a Xefatura de Estudios, a perda do dereito a Avaliación Continua (no momento en

que ocurra). O alumno poderá asistir a clase, pero non será avaliado por trimestres. Estos alumnos disporán dunha proba final extraordinaria para

demostrar a capacitación.

Esta proba final, consistirá en examenes teóricos e/ou prácticos por cada unha das unidades didácticas. Nesa proba haberá exercicios de cada

unha das unidades didácticas similares aos que realizan durante o curso o resto do alumnado.

O alumno superará a asignatura si en cada unha de estas probas obten unha nota igual ou superior a 5.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Os procedementos para a avalización da actividade docente serán os seguintes:

    - Utilización dunha listaxe de control para comprobar os criterios de avaliación.

   - Enquisa con un cuestionario onde os alumnos poden avaliar o tipo de actividades que se fan na clase e a actividad docente do profesor.

Aplicaranse os seguintes criterios para o seguimento da programación:

   -Uso de software especializado onde se apuntará a materia que se imparte ou a práctica que se executa en cada sesión e a súa relación coas

tarefas programadas.

   -Ao finalizar cada tema o docente fará unha reflexión dos obxectivos que se tiveron en conta a hora de realizar as tarefas teóricas e prácticas

para realizar cambios ou adaptación en caso de ser necesario

  - O departamento, na súa reunión mensual, fara un seguimento das programacións onde queda rexistrado o cumplimento da mesma.

Tamén se axustarán o nivel das actividades para que permitan traballar tendo en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

No transcurso do primeiro mes de clase, ó titor do grupo pasará para facer unhas preguntas que compoñen a avaliación inicial, logo dun breve

período de tempo necesario para á recopilación dos datos, convocaráse á avaliación inicial que terá como participantes todos os profesores que

teñan docencia co grupo é mais un membro do equipo de orientación. Esta avaliación inicial estará presidida e dirixida polo titor do grupo.

O profesorado encargado de impartir a docencia deste módulo, deseñará unha actividade que realizará o alumnado na primeira semana de clase

despois do inicio do curso para recoller os coñecementos iniciais do alumnado. Os resultados, axudarán a ter unha idea do nivel do alumnado, e

axudarán a deseñar as estratexias durante o curso, para a elaboración de tarefas.

As valoracións que se realicen deberán ter un carácter cualitativo

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

Para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados, deseñaranse tarefas de apoio ou reforzo, co obxectivo de apuntalar

aquelas eivas detectadas que serán comentadas nas reunións do departamento.

Serán nesas reunións, onde se propoña o deseño deste tipo de exercicios de apoio ou reforzo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En todas as sesións da aula e taller estarán presentes a consideración e subliñado dos valores relacionados con:
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- Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos. Farase especial atención a que ningún alumno limite a súa actividad condicionada

polo prexuicios de xénero, da mesma maneira, o profesorado estará pendente de que na clase se considere a igualdad como un valor intrinseco ao

grupo.

- Educación moral e cívica. Promoverase a colaboración entre o alumnado para a realización de tarefas poñendo especial atención ao respeto que

se deben ter entre eles e a valorización da empatía.

- Educación ambiental. Na materia a impartir realízanse actividades e trabállase con moitos materiais perigosos co medio ambiente, po iso, en todo

momento, terase en conta os procedementos de seguridade ambiental e sistemas de reciclaxe.

- Educación para o consumidor. Farase unha valoración dos orzamentos e os acopios de materiais valoral co objectivo de fomentar o consumo

responsable.

- Educación para a diversidade. En todo momento prestarase atención ao respeto e a aceptación aos diferentes, xa sexa por cultura, procedencia

ou outras características sociais e personais. Si hai algún problemas de este tipo se pode facer algunha actividade para comprender e acercar esas

situacións que descoñecen ou polas que teñen prexuicios.

Farase especial incapé no respeto a la imagen y al honor nas redes sociales y chats comunes

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Analizaranse todas as actividades ou charlas que se fagan no IES para participar en aquelas que se consideren motivantes e dinamizadoras para

os alumnos. De ser o caso, programaranse dende o departamento, actividades extraescolares que aporten coñecementos complementarios á

materia, tales como charlas no IES, visitas guiadas a empresas relacionadas coa informática e feiras de educación, sempre que a situación

sanitaria sexa favorable e o permita.

10.Outros apartados

10.1) Adaptación ás clases semipresenciais

Por mor da situación do covid-19 e as decisións que tomen as autoridades en relación ás restricións de liberdade de mobilidade e de reunión na

comunidade educativa,  precise a formación fora da aula de parte do alumnado, a metodoloxía adaptarase a dividir as clases do profesor entre

exposicións do tema teórico e a resolución de casos prácticos por parte do alumnado.

A aula virtual é a ferramenta principal que conectará o alumnado co profesor e onde os alumnos atoparán dispoñibles os temas teóricos, os casos

prácticos, as actividades para desenvolver, resolución de dúbidas, listaxe de dúbidas ou preguntas frecuentes resoltas, así como vídeo titoriais

explicativos. Usásense cámaras e micrófonos para que os alumnos que estean na casa poidan seguir en directo as clases presenciais a través da

ferramenta de videoconferencia proporcionada pola xunta (Webex). Do mesmo xeito que en presencial, pasarase lista de asistencia tamén aos

alumnos conectados de maneira  online.

Sempre que sexa posible as probas se realizarán de forma presencial. No caso de que non sexa posible, empregarase a Aula Virtual ou a

aplicación de videoconferencia.

10.2) Adaptación ás clases no presenciais

Por mor da situación do covid-19 e as decisións que tomen as autoridades en relación ás restricións de liberdade de mobilidade e de reunión na

comunidade educativa,  precise a formación fora da aula de parte do alumnado, a metodoloxía adaptarase a dividir as clases do profesor entre

exposicións do tema teórico e a resolución de casos prácticos por parte do alumnado.
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Contémplanse a posibilidade de exames orais en directo ou outros formatos que o profesor considere oportuno, ademáis de examenes ou entrega

de traballos mediante o uso da aula virtual. Impartiranse as clases online a través da ferramenta Webex nas horas marcadas nos horarios

establecidos nas clases presenciais.

No caso de que existan alumnos con dificultades técnicas, xa sexa por equipos inadecuados ou conexión dunha Internet lenta, os titores serán os

encargados de analizar cada caso particular xunto con Dirección e o Departamento de Informática, e tratarase de dar unha solución.
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