
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Pazo da Mercé 2018/201936019402 Neves (As)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0226 Seguridade informática 82018/2019 168140

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARTA REY LÓPEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

O módulo "Seguridade Informática" 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 segundo 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 produtivo no que se atopa o centro caracterízase pola abundancia de PEMEs. Polo tanto, na concreción do currículo do ciclo terase en

conta esta circunstancia para incidir nas tecnoloxías e infraestruturas máis utilizadas neste tipo de empresas.
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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 Nesta unidade aprenderanse os conceptos básicos de seguridade informática.Introdución á
seguridade informática

10 5

2 Nesta unidade estudaranse as principais técnicas critográficas para asegurar a confidencialidade da
información, as técnicas para a comprobación da súa integridade e aquelas que nos permiten identificar
dixitalmente ao emisor.

Criptografía e
identificación dixital

23 15

3 Esta unidade trata todo o relacionado coa seguridade física nun centro de procesamento de datos: localización,
condicións medioambientais, sistemas de control de acceso; así como as técnicas de alimentación
ininterrompida e o almacenamento redundante e distribuído.

Seguridade pasiva:
Hardware e
almacenamento

28 15

4 Esta unidade trata as técnicas de prevención de perda da información e recuperación da mesma.Seguridade pasiva:
Recuperación de
datos

19 10

5 Nesta unidade trátanse as técnicas para evitar accesos non desexados ao sistema.Seguridade activa no
sistema

32 20

6 Esta unidade trata dos protocolos que aportan seguridade á hora de conectarse a unha rede ou a outro equipo
da rede.

Seguridade activa en
redes

20 15

7 Esta unidade trata sobre a utilidade das devasas para controlar a entrada e saída de datos nunha rede, así
coma os proxies para regular os accesos desde a rede interna a Internet.

Seguridade perimetral:
devasas e proxies

28 15

8 Esta unidade trata en profundidade a lexislación e normativa que afecta á seguridade informática.Lexislación e
normativa sobre
seguridade informática

8 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introdución á seguridade informática 10

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

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.

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

 CA1.9 Describíronse as diferenzas entre seguridade activa e pasiva.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Valoración da importancia de manter a información segura

   Conceptos básicos sobre seguridade informática

   Obxectivos da seguridade informática

 Recoñecemento da necesidade de facer un análise de riscos

 Descrición das diferenzas entre seguridade activa e pasiva

 Seguridade física e lóxica.

 Políticas de seguridade.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Criptografía e identificación dixital 23

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.).

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 28

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.

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

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.

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

CA3.9 Utilizáronse medios de almacenaxe remotos e extraíbles.

  CA3.11 Utilizáronse medios de almacenaxe redundantes e distribuídos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Localización e protección física dos equipamentos e dos servidores.

 Sistemas de alimentación ininterrompida.

 Almacenaxe da información: rendemento, dispoñibilidade e accesibilidade.

 Almacenaxe redundante e distribuída.

 Almacenaxe remota e extraíble.

 Medios 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 19

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

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

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.

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

CA4.7 Aplicáronse técnicas de recuperación de datos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Copias de seguridade e imaxes de respaldo.

 Medios de almacenaxe.

 Recuperación de datos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Seguridade activa no sistema 32

4.5.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

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

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

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

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

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.

 CA4.8 Manexáronse ferramentas de virtualización para mellorar a dispoñibilidade do sistema

4.5.e) Contidos

Contidos

 Criptografía.

 Ferramentas de virtualización tipo I e tipo II

 0Manual de seguridade e plans de continxencia.

 Listas de control de acceso.

 Política de contrasinais.

 Sistemas biométricos de identificación.

 Monitorización de sistemas.

 Auditorías de seguridade.
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Contidos

 Software malicioso: clasificación. Ferramentas de protección e desinfección.

 Actualización de sistemas e aplicacións.

 0Análise dos rexistros (logs) dun sistema para identificar ataques reais ou potenciais á seguridade.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Seguridade activa en redes 20

4.6.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

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

Criterios de avaliación

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

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

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.

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Métodos para asegurar a privacidade da información transmitida.

 Identificación dixital: sinatura electrónica e certificado dixital.

 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: devasas e proxies 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

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

   CA5.8.1 Indentificáronse os pasos necesarios para a configuración dun firewall

   CA5.8.2 Instalouse e configurouse un firewall nun servidor

   CA5.8.3 Instalouse e configurouse un firewall nun router

   CA5.8.4 Describíronse e identificáronse as características, os tipos e as funcións das devasas a nivel de aplicación (Proxy)

4.7.e) Contidos

Contidos

 Utilización de devasas (firewalls) en equipamentos e en servidores.

   Descrición e identificación as características, os tipos e as funcións das devasas a nivel de aplicación (Proxy)

   Descrición e identificación das características, os tipos e as funcións das devasas.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Lexislación e normativa sobre seguridade informática 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Recoñece a lexislación e a normativa sobre seguridade e protección de datos, e analiza as repercusións do seu incumprimento. SI

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

Criterios de avaliación

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.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Lexislación sobre protección de datos.

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

 Normas ISO sobre xestión de seguridade da información.
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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 unidade didáctica, obterase unha cualificación de 0 a 10 utilizando os criterios de avaliación incluídos nesa unidade e ponderados polo

seu peso. No caso de que eses criterios se avalíen tanto mediante a observación da clase e das prácticas entregadas coma a partir dun exame

escrito, as primeiras terán un peso dun 60%, mentres que o segundo un 60%. Será necesario obter como mínimo un 3 en cada parte e un 5 de

media ponderada entre as dúas partes para superar o módulo.

Para superar unha avaliación parcial, será necesario ter unha cualificación mínima de 5 en cada unha das unidades realizadas ata ese momento. A

nota da avaliación calcularase coas cualificacións das unidades realizadas ponderadas polo seu peso dentro do módulo.

Deste xeito a nota final 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.

O alumnado que non superase algunha das unidades didácticas, deberá seguir o procedemento para recuperar as partes non superadas que se

establece no seguinte punto. Para superar a avaliación final, será necesario ter unha cualificación mínima de 5 en cada unha das unidades, e a

nota da avaliación formarase coas cualificacións das unidades ponderadas polo seu peso dentro do módulo.

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

Naquelas unidades didácticas nas que non se acadaran os mínimos esixibles establecidos nesta programación, seguirase o procedemento

seguinte:

Analizaranse, conxuntamente co/a alumno/a, aqueles criterios de avaliación e contidos para os que non se cumpren os mínimos esixibles.

En consecuencia, proporanse as oportunas actividades de recuperación, que poderán incluír tarefas xa desenvolvidas como outras novas, co fin de

acadar os mínimos esixibles da unidade.

As novas tarefas que se propoñan ao alumnado terán un nivel máis gradual no seu desenvolvemento, co obxectivo de facilitar a adquisición das

habilidades requiridas nos criterios de avaliación.

As actividades de recuperación para o alumnado que non supere o módulo no segundo trimestre realizaranse ao longo do terceiro trimestre e

incidirán na parte máis práctica do módulo, xa que consistirán na resolución por parte do alumnado das actividades xa realizadas durante o curso

(incidindo especialmente nas probas de avaliación parciais realizadas) e/ou novas actividades similares propostas polo profesor.

Finalizadas estas actividades, o alumno ou alumna deberá superar unha proba de recuperación daquelas avaliacións non superadas, na que

deberá obter unha cualificación mínima de 5 para recuperar o módulo.

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

Para o alumnado que perda o dereito a avaliación continua ou non supere o proceso ordinario de avaliación, a avaliación final extraordinaria do
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módulo consistirá na realización de varias probas co obxectivo de comprobar que este acade os contidos mínimos recollidos nesta programación.

As probas que deberá realizar serán as seguintes:

- Unha proba escrita para avaliar aqueles criterios que nesta programación teñen asignado como instrumento de avaliación o de proba escrita.

- Unha proba práctica no ordenador para aqueles criterios que nesta programación teñen asignado como instrumento de avaliación o de lista de

cotexo aplicada sobre un informe feito a partir do traballo realizado sobre máquinas virtuais.

- Unha proba práctica na que realizará a instalación e configuración de distintos elementos de seguridade informática manexados: Cámaras de

videovixilancia, SAIs, RAID, sistemas de almacenamento externos, dispositivos redundantes, dispositivos de autenticación e control de acceso e

routers-firewall.

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.

- Ao remate de cada trimestre, o alumnado cubrirá unha enquisa na que valorará diversos aspectos do desenvolvemento do módulo, como a

metodoloxía utilizada, as actividades realizadas, os recursos usados, os contidos expostos, etc. O resultado destas enquisas serán utilizados para

aplicar as correccións que se consideren oportunas no propio desenvolvemento do curso, así como en vindeiros cursos académicos.

- 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

- Neste caso, este procedemento xa foi realizado para o grupo no curso pasado, e polo tanto non é preciso realizar unha avaliación inicial para o

módulo.

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

- Realizar de novo diferentes actividades e cuestionarios na aula virtual no centro, fora do horario de clases.

- Resolver actividades extra propostas na aula virtual, fora do horario de clases.

- Resolver as probas de recuperación dos distintos trimestres.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Fomentarase os seguintes valores ao longo do módulo:

- Respecto polo medio ambiente e a recollida selectiva dos residuos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

- Interese pola formación contínua e a busca de solucións de forma autónoma.

- Respecto polo material e instalacións utilizadas nas actividades prácticas.

- Traballo en grupo recoñecendo e respectando a labor dos distintos membros do mesmo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

O Departamento de Informática programará para os dous grupos 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, na que o

alumnado poderá coñecer as medidas de seguridade físicas e lóxicas que se aplican no CPD.
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