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

O módulo de Sistemas Operativos en Rede pertence ao ciclo de Formación Profesional de grao medio 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 ciclo de Sistemas Microinformáticos e Redes pertence a familia profesional de Informática e Comunicacións con referente europero CINE-3

(Clasificación Internación Normalizada da Educación)

O módulo "Sistemas Operativos en Rede" impártese durante o segundo curso, cunha duración de 157 horas, repartidas en 9 sesións semanais, o

que da como resultado 188 sesións en todo o 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 módulo "Sistemas Operativos en Rede" está relacionado coas seguintes competencias profesionais, personais e socias do curriculo do cliclo

"Técnico en Sistemas Microinformáticos e Redes":

    * Determinar a loxística asociada ás operacións de instalación, configuración e mantemento de sistemas microinformáticos, interpretando a

documentación técnica asociada e organizando os recursos necesarios

    * Instalar e configurar software básico e de aplicación, e asegurar o seu funcionamento en condicións de calidade e seguridade.

    * Instalar, configurar e manter servizos multiusuario, aplicacións e dispositivos compartidos nun contorno de rede local, atendendo ás

necesidades e aos requisitos especificados.

    * Realizar as probas funcionais en sistemas microinformáticos e redes locais, localizando e diagnosticando disfuncións, para comprobar e

axustar o seu funcionamento.

    * Executar procedementos establecidos de recuperación de datos e aplicacións ante fallos e perdas de datos no sistema, para garantir a

integridade e a dispoñibilidade da información.

    * Elaborar documentación técnica e administrativa do sistema, cumprindo as normas e a regulamentación do sector, para o seu mantemento e a

asistencia á clientela.

    * Organizar e desenvolver o traballo asignado mantendo unhas relacións profesionais axeitadas no contorno de traballo.

    * Manter un espírito constante de innovación e de actualización no ámbito do sector informático.

    * Utilizar os medios de consulta dispoñibles e seleccionar o máis acaído en cada caso, para resolver nun tempo razoable supostos non

coñecidos e dúbidas profesionais.

    * Cumprir os obxectivos da produción, colaborando co equipo de traballo e actuando consonte os principios de responsabilidade e de tolerancia.

    * Adaptarse a diferentes postos de traballo e a novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

produtivos.

    * Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos definidos dentro do ámbito da súa

competencia.

    * Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións laborais, consonte o establecido na lexislación vixente.

    * Xestionar a súa carreira profesional, analizando as oportunidades de emprego,autoemprego e aprendizaxe.

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.

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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 Definir qué é un sistema operativo en rede empregando o sistema operativo Windows.Introducción aos
sistemas operativos
en rede. Redes
Windows.

10 5

2 Definir o que é un dominio nunha red co sistema operativo Windows.Dominios en redes
Windows.

18 10

3 Estudiar o que son os usuarios e os grupos dentro dunha rede en WindowsUsuarios e grupos en
redes Windows.

20 10

4 Formas de administrar unha red en Windows cun dominio.Administración en
redes Windows con
Active Directory.

20 10

5 Abordar as distintas utilidades e programas que nos permiten administrar unha rede en Windows.Utilidades de
administración en
redes Windows con
Active Directory.

20 10

6 Definir qué é un sistema operativo en rede empregando o sistema operativo Linux Server.Introducción aos
sistemas operativos
en rede. Redes con
Linux Server.

10 10

7 Estudiar como se instala e ponse a punto o sistema operativo Linux Server para implementar unha rede local.Configuración inicial
de redes con Linux
Server.

15 10

8 Estudiar o proceso a seguir para crear e instalar un controlador de dominio en Linux Server. Baseado en
SAMBA 4.

Instalación dun
controlador de dominio
Linux.

15 10

9 Abordar as distintas utilidades e programas que nos permiten administrar unha rede en Linux.Utilidades para a
administración dun
dominio en Linux.

15 10

10 Estudiar e Levar a cabo o proceso para unha correcta administración dun dominio en Linux.Administración do
controlador de dominio
en Linux Server.

30 10

11 Estudiar o proceso que nos permite integrar clientes Linux e Windows en dominios Windows.Redes mixtas.
Clientes
Linux/Windows en
dominios Windows
Server.

15 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introducción aos sistemas operativos en rede. Redes Windows. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala e describe as características de sistemas operativos en rede, para o que interpreta a documentación técnica. 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 Realizouse o estudo de compatibilidade do sistema informático.

CA1.2 Diferenciáronse os modos de instalación.

CA1.3 Analizáronse os manuais do sistema.

CA1.4 Planificouse e realizouse a partición do disco do servidor.

CA1.5 Seleccionáronse e aplicáronse os sistemas de ficheiros.

CA1.6 Seleccionáronse os compoñentes para instalar.

CA1.7 Instaláronse sistemas operativos en rede libres e propietarios.

CA1.8 Aplicáronse procedementos para a automatización de instalacións.

CA1.9 Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios.

CA1.10 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.

CA1.11 Actualizouse o sistema operativo en rede.

CA1.12 Realizouse a configuración para a actualización periódica do sistema operativo.

CA1.13 Comprobouse a conectividade do servidor cos equipamentos clientes.

CA1.14 Documentouse a instalación do sistema operativo en rede e as incidencias que xurdiran no proceso.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Comprobación dos requisitos técnicos.

 Preparación da instalación. Particións e sistema de ficheiros.

 Métodos e automatización da instalación.

 Personalización do contorno de usuario.
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Contidos

 Actualización do sistema operativo en rede.

 Elaboración de documentación sobre a instalación e as incidencias xurdidas no proceso.

 Instalación de sistemas operativos en rede en máquinas virtuais.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Dominios en redes Windows. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza tarefas de xestión sobre dominios, para o que identifica necesidades e aplica ferramentas de administración específicas. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificouse a función do servizo de directorio, os seus elementos e a súa nomenclatura.

CA3.2 Recoñeceuse o concepto de dominio e as súas funcións.

CA3.3 Establecéronse relacións de confianza entre dominios.

CA3.4 Analizouse a estrutura do servizo de directorio.

CA3.5 Realizouse a instalación do servizo de directorio.

CA3.6 Realizouse a configuración básica do servizo de directorio.

CA3.7 Utilizáronse agrupacións de elementos para a creación de modelos administrativos.

CA3.8 Utilizáronse ferramentas de administración de dominios.

CA3.9 Traballouse en grupo para comprobar a aplicación en rede dos dominios e dos servizos de directorio.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Servizo de directorio e dominio.

 0Delegación da administración.

 Elementos do servizo de directorio.

 Funcións do dominio.

 Instalación dun servizo de directorio: configuración básica.

 Creación de dominios.

 Obxectos que administra un dominio: usuarios globais, grupos, equipamentos, etc.

 Creación de relacións de confianza entre dominios.

 Creación de agrupacións de elementos: nomenclatura.

 Utilización de ferramentas de administración de dominios.

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Usuarios e grupos en redes Windows. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Xestiona usuarios e grupos de sistemas operativos en rede, para o que interpreta especificacións e aplica ferramentas do sistema. SI

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 Configuráronse e xestionáronse contas e perfís de usuario.

CA2.2 Configuráronse e xestionáronse contas de sistema.

CA2.3 Distinguiuse o propósito dos grupos, os seus tipos e os seus ámbitos.

CA2.4 Configuráronse e xestionáronse grupos.

CA2.5 Xestionouse a pertenza de usuarios a grupos.

CA2.6 Identificáronse as características de usuarios e grupos predeterminados e especiais.

CA2.7 Planificáronse perfís móbiles de usuarios.

CA2.8 Utilizáronse ferramentas para a administración de usuarios e grupos, incluídas no sistema operativo en rede.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Conta de usuario e de grupo.

 Tipos de perfís de usuario: perfís móbiles.

 Xestión de grupos: tipos e ámbitos; propiedades; estratexias de uso.

 Usuarios, e grupos predeterminados e especiais do sistema.

 Contas de usuario: patróns.

 Contas de sistema.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Administración en redes Windows con Active Directory. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Xestiona os recursos compartidos do sistema, para o que interpreta especificacións e determina niveis de seguridade. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Recoñeceuse a diferenza entre permiso e dereito.

CA4.2 Identificáronse os recursos do sistema que se vaian compartir, e en que condicións.

CA4.3 Asignáronselles permisos aos recursos do sistema que se vaian compartir.

CA4.4 Compartíronse impresoras en rede.

CA4.5 Utilizouse o contorno gráfico para compartir recursos.

CA4.6 Establecéronse niveis de seguridade para controlar o acceso do cliente aos recursos compartidos en rede.

CA4.7 Traballouse en grupo para comprobar o acceso aos recursos compartidos do sistema.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Permisos e dereitos.

 Compartición de ficheiros e directorios a través da rede.

 Configuración de permisos de recurso compartido.

 Configuración de impresoras compartidas en rede.

 Seguridade no acceso aos recursos compartidos.

 Uso en redes homoxéneas.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Utilidades de administración en redes Windows con Active Directory. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza tarefas de monitorización e uso do sistema operativo en rede utilizando as ferramentas axeitadas, e identifica as principais incidencias. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Describíronse as características dos programas de monitorización.

CA5.2 Identificáronse problemas de rendemento nos dispositivos de almacenaxe.

CA5.3 Observouse a actividade do sistema operativo en rede a partir das trazas xeradas polo propio sistema.

CA5.4 Realizáronse tarefas de mantemento do software instalado no sistema.

CA5.5 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.

CA5.6 Interpretouse a información de configuración do sistema operativo en rede.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Arranque do sistema operativo en rede.

 Descrición dos fallos producidos no arranque e as posibles solucións.

 Uso de ferramentas para o control e o seguimento do rendemento do sistema operativo en rede.

 Xestión de discos: cotas.

 Xestión dos procesos relativos aos servizos do sistema operativo en rede.

 Automatización das tarefas do sistema.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Introducción aos sistemas operativos en rede. Redes con Linux Server. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala e describe as características de sistemas operativos en rede, para o que interpreta a documentación técnica. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Realizouse o estudo de compatibilidade do sistema informático.

CA1.2 Diferenciáronse os modos de instalación.

CA1.3 Analizáronse os manuais do sistema.

CA1.4 Planificouse e realizouse a partición do disco do servidor.

CA1.5 Seleccionáronse e aplicáronse os sistemas de ficheiros.

CA1.6 Seleccionáronse os compoñentes para instalar.

CA1.7 Instaláronse sistemas operativos en rede libres e propietarios.

CA1.8 Aplicáronse procedementos para a automatización de instalacións.

CA1.9 Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios.

CA1.10 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.

CA1.11 Actualizouse o sistema operativo en rede.

CA1.12 Realizouse a configuración para a actualización periódica do sistema operativo.

CA1.13 Comprobouse a conectividade do servidor cos equipamentos clientes.

CA1.14 Documentouse a instalación do sistema operativo en rede e as incidencias que xurdiran no proceso.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Comprobación dos requisitos técnicos.

 Preparación da instalación. Particións e sistema de ficheiros.

 Métodos e automatización da instalación.

 Personalización do contorno de usuario.

 Actualización do sistema operativo en rede.
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Contidos

 Elaboración de documentación sobre a instalación e as incidencias xurdidas no proceso.

 Instalación de sistemas operativos en rede en máquinas virtuais.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Configuración inicial de redes con Linux Server. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Xestiona usuarios e grupos de sistemas operativos en rede, para o que interpreta especificacións e aplica ferramentas do sistema. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Configuráronse e xestionáronse contas e perfís de usuario.

CA2.2 Configuráronse e xestionáronse contas de sistema.

CA2.3 Distinguiuse o propósito dos grupos, os seus tipos e os seus ámbitos.

CA2.4 Configuráronse e xestionáronse grupos.

CA2.5 Xestionouse a pertenza de usuarios a grupos.

CA2.6 Identificáronse as características de usuarios e grupos predeterminados e especiais.

CA2.7 Planificáronse perfís móbiles de usuarios.

CA2.8 Utilizáronse ferramentas para a administración de usuarios e grupos, incluídas no sistema operativo en rede.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Conta de usuario e de grupo.

 Tipos de perfís de usuario: perfís móbiles.

 Xestión de grupos: tipos e ámbitos; propiedades; estratexias de uso.

 Usuarios, e grupos predeterminados e especiais do sistema.

 Contas de usuario: patróns.

 Contas de sistema.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Instalación dun controlador de dominio Linux. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Xestiona os recursos compartidos do sistema, para o que interpreta especificacións e determina niveis de seguridade. SI

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 Recoñeceuse a diferenza entre permiso e dereito.

CA4.2 Identificáronse os recursos do sistema que se vaian compartir, e en que condicións.

CA4.3 Asignáronselles permisos aos recursos do sistema que se vaian compartir.

CA4.4 Compartíronse impresoras en rede.

CA4.5 Utilizouse o contorno gráfico para compartir recursos.

CA4.6 Establecéronse niveis de seguridade para controlar o acceso do cliente aos recursos compartidos en rede.

CA4.7 Traballouse en grupo para comprobar o acceso aos recursos compartidos do sistema.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Servizo de directorio e dominio.

 0Delegación da administración.

 Elementos do servizo de directorio.

 Funcións do dominio.

 Instalación dun servizo de directorio: configuración básica.

 Creación de dominios.

 Obxectos que administra un dominio: usuarios globais, grupos, equipamentos, etc.

 Creación de relacións de confianza entre dominios.

 Creación de agrupacións de elementos: nomenclatura.

 Utilización de ferramentas de administración de dominios.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Utilidades para a administración dun dominio en Linux. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza tarefas de monitorización e uso do sistema operativo en rede utilizando as ferramentas axeitadas, e identifica as principais incidencias. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Describíronse as características dos programas de monitorización.

CA5.2 Identificáronse problemas de rendemento nos dispositivos de almacenaxe.

CA5.3 Observouse a actividade do sistema operativo en rede a partir das trazas xeradas polo propio sistema.

CA5.4 Realizáronse tarefas de mantemento do software instalado no sistema.

CA5.5 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.

CA5.6 Interpretouse a información de configuración do sistema operativo en rede.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Arranque do sistema operativo en rede.

 Descrición dos fallos producidos no arranque e as posibles solucións.

 Uso de ferramentas para o control e o seguimento do rendemento do sistema operativo en rede.

 Xestión de discos: cotas.

 Xestión dos procesos relativos aos servizos do sistema operativo en rede.

 Automatización das tarefas do sistema.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Administración do controlador de dominio en Linux Server. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Realiza tarefas de integración de sistemas operativos libres e propietarios, para o que utiliza as ferramentas incluídas nos sistemas e instala software
específico. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificouse a necesidade de compartir recursos en rede entre varios sistemas operativos.

CA6.2 Comprobouse a conectividade da rede nun escenario heteroxéneo.

CA6.3 Describiuse a funcionalidade dos servizos que permiten compartir recursos en rede.

CA6.4 Instaláronse e configuráronse servizos para compartir recursos en rede.

CA6.5 Accedeuse a sistemas de ficheiros en rede desde equipamentos con diferentes sistemas operativos.

CA6.6 Accedeuse a impresoras en rede desde equipamentos con diferentes sistemas operativos.

CA6.7 Establecéronse niveis de seguridade para controlar o acceso do usuario aos recursos compartidos en rede.

CA6.8 Instaláronse e aseguráronse servizos para permitir o acceso remoto ao sistema.

CA6.9 Realizáronse tarefas administrativas de xeito remoto utilizando terminais gráficos para o acceso ao sistema.

CA6.10 Traballouse en grupo para comprobar o funcionamento dos servizos instalados.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Descrición de escenarios heteroxéneos.

 Instalación, configuración e uso de servizos de rede para compartir recursos.

 Configuración de recursos compartidos en rede.

 Seguridade dos recursos compartidos en rede.

 Terminais gráficos para acceso remoto.

 uso en redes heteroxéneas.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Redes mixtas. Clientes Linux/Windows en dominios Windows Server. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Realiza tarefas de integración de sistemas operativos libres e propietarios, para o que utiliza as ferramentas incluídas nos sistemas e instala software
específico. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificouse a necesidade de compartir recursos en rede entre varios sistemas operativos.

CA6.2 Comprobouse a conectividade da rede nun escenario heteroxéneo.

CA6.3 Describiuse a funcionalidade dos servizos que permiten compartir recursos en rede.

CA6.4 Instaláronse e configuráronse servizos para compartir recursos en rede.

CA6.5 Accedeuse a sistemas de ficheiros en rede desde equipamentos con diferentes sistemas operativos.

CA6.6 Accedeuse a impresoras en rede desde equipamentos con diferentes sistemas operativos.

CA6.7 Establecéronse niveis de seguridade para controlar o acceso do usuario aos recursos compartidos en rede.

CA6.8 Instaláronse e aseguráronse servizos para permitir o acceso remoto ao sistema.

CA6.9 Realizáronse tarefas administrativas de xeito remoto utilizando terminais gráficos para o acceso ao sistema.

CA6.10 Traballouse en grupo para comprobar o funcionamento dos servizos instalados.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Descrición de escenarios heteroxéneos.

 Instalación, configuración e uso de servizos de rede para compartir recursos.

 Configuración de recursos compartidos en rede.

 Seguridade dos recursos compartidos en rede.

 Terminais gráficos para acceso remoto.

 uso en redes heteroxéneas.
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Os mínimos exixibles serán:

Que o alumno coñeza e sexa capaz de levar a cabo:

- A Instalación e actualización de sistemas operativos en rede.

- A Xestión de usuarios e grupos.

- A Xestión de dominios.

- A Xestión dos recursos compartidos en redes homogéneas.

- A Monitorización e uso do sistema operativo en rede.

- A Integración de sistemas operativos en redes heteroxéneas.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

* Levaranse a cabo: Actividades, prácticas, probas, etc. que se usarán para realizar a avaliación do alumnado seguindo os criterios de avaliación.

* 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.

* No desenvolvemento e/ou remate da unidade didáctica, o alumnado resolverá exercicios prácticos sobre os contidos e actividades realizadas,

que serán despois resoltos na clase co obxectivo de clarificar todos os erros que se cometeron.

* O alumnado será capaz de configurar o sistema operativos para confeccionar unha rede de ordenadores conectados entre sí, e incluso máquinas

con sistemas operativos distintos.

* En ocasións, o alumnado realizará actividades de investigación para elaborar presentacións ou artigos sobre algúns dos contidos da unidade, con

obxecto de fomentar así a súa autonomía e capacidade de análise e síntese de información.

* Ao remate de cada trimestre o alumnado realizará unha proba que incluirá diversas cuestións e actividades prácticas na que se aplicarán todos

os criterios de avaliación definidos para as unidades abordadas no mesmo.

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

O proceso de avaliación contínua terá en conta todas as actividades que o alumnado realice la aula, tanto a nivel teórico como práctico e de

actitud. A avaliación se fara según os seguintes criterios:

Cualificación:

    Prácticas na aula: 30%

    Prácticas de exame: 70%

Avaliación parcial

   Faranse prácticas na aula que serán puntuados cada unha segundo rúbricas particulares.

   Farase unha práctica de exame por cada avaliación que será puntuada de 1 a 10.

   Si en algunha proba teórica ou práctica o alumno ten unha cualificación <3 a avaliación estará suspensa.

   Si en algunha práctica está suspensa ou non entregada a avaliación estará suspensa.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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   A nota da avaliación calificarase segundo os criterios indicados anteriomente.

Avaliación parcial

   Faranse prácticas na aula que serán puntuados cada unha segundo rúbricas particulares.

   Farase unha práctica de exame por cada avaliación que será puntuada de 1 a 10.

   Si en algunha proba teórica ou práctica o alumno ten unha cualificación <3 a avaliación estará suspensa.

   Si en algunha práctica está suspensa ou non entregada a avaliación estará suspensa.

   A nota da avaliación calificarase segundo os criterios indicados anteriomente:

Avaliación final

   A nota final será o resultado da media das notas de cada avaliación sempre que estas sexan >=5, en calquera outro caso, a nota final será

suspensa.

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

Recuperacións

   No caso de que algún trimestre o alumno teña unha nota  <5 poderá facer unha recuperación no mes de xuño que incluirá unha proba teórica e

outra práctica, a nota será obtida será a media das dúas probas mais o % da actitude, exixíndose que en cada parte teña unha puntuación >=3,

noutro caso a nota obtida será suspenso.

   As notas obtidas na recuperación farán media coas das avaliacións trimestrais para obter a nota final.

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

Plan extraordinario de avaliación

Levarase a cabo un proceso para a avaliación do alumnado que perda o dereito á avaliación continua ou non supere o plan ordinario de avaliación.

Segundo figura na lexislación, o alumnado que teña máis do 10% de faltas de asistencia, perderá o dereito a avaliación continua e terá que ser

avaliado ó final do ciclo. Esta avaliación consistirá, na entrega de traballos e prácticas que o profesor lle indicque e unha proba escrita na que se

incluirán contidos das unidades didácticas estudadas durante o curso, así como unha proba práctica sobre o ordenador na cal desmostre que sabe

configurar unha rede sobre un sistema operativo, así como a conexión con outras máquinas con outros sistemas operativos.

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:
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 * 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 se o profesor o considera necesario, 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 polo propio profesor para poder 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

- No comezo do módulo, o profesor realizará unha avaliación inicial mediante un cuestionario na aula virtual ou en formato papel, que permitirá

coñecer o nivel de coñecementos previos do alumnado e poder adaptar o ritmo  de desenvolvemento das clases e realización das actividades.

- En coordinación co Departamento de Orientación do centro, elaborarase unha avaliación inicial na que se analizarán as dificultades de

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

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 do centro ou en formato papel, fora do horario de clases.

 - Resolver actividades extra propostas na aula virtual ou en formato papel, fora do horario de clases.

 - Resolver as probas de recuperación dos distintos trimestres.

 - Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais:

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

discapacidade, mediante unha secuenciación diferenciada das unidades didácticas, a realización dun maior número de actividades graduadas en

dificultade e poñendo á súa disposición os recursos necesarios para a consecución dos obxectivos didácticos fixados nas distintas unidades.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Fomentaranse os seguintes valores ao longo do módulo:

- Respecto polo medio ambiente e a recollida selectiva dos residuos.

- 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.

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

empresa relacionada co mundo da informática, nas que o alumnado poderá coñecer a forma de traballar con distintos Sistemas operativos, o

traballo con servidores e clientes e o proceso de datos inherente a estes funcionando todo sobre o hardware onde están instaladas. Aproveitando

esto, é interesante a visión do uso e traballo dos equipos en rede e a xestión que se leva a cobo de toda a infraestructura.
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