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

A LOE outorga á administración educativa das Comunidades Autónomas a concreción dos currículos, e aos centros da autonomía de fixala e

contextualizala segundo das demandas e características do alumnado a que se dirixe e do contorno en que viven. A nosa Programación Didáctica

axústase á realidade onde vai ser posta en práctica.

O centro no cal se vai a poñer en práctica esta programación didáctica de Redes Telemática é o Instituto de Educación Secundaria: IES Ricardo

Mella de Vigo , no que se imparten Ensinanza Secundaria Obrigatoria, Bacharelato e ciclos de grao medio e superior da familia de Electricidade-

Electrónica e outras. Dito centro está ubicado na zoa coñecidada como barrio do Meixoeiro, a 7 Km do centro da cidade.

O centro está dotado de medios modernos e das instalacións adecuadas para un ensino de calidade.

En canto á realidade sociocultural do alumnado é moi heteroxénea. A compoñen familias das máis diversas procedencias (autóctonas, inmigrantes,

desprazados do ámbito rural) que conviven sen problemas a pesar das diferenzas culturais. Estes factores reflíctense no noso centro, onde

ademais do alumnado do propio concello asisten alumnos/as dos concellos limítrofes, fundamentalmente aos ciclos de formación profesional.

O grupo ao que vai dirixida a programación é un curso de 3º ano do Ciclo Superior de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, onde se

atopan escolarizados 8 alumn@s con idades comprendidas entre os dezaoito e os cincuenta anos.
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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 Configuración de Servizos e de RoutersDireccionamento e
encamiñamento IP

33 25

2 Configuración dos switch e creación de VLANsImplementación de
Redes VLAN

27 22

3 Tecnololoxias WAN nas redes de DatosRedes de área
extensa (WAN)

24 15

4 Posta en servicio de redes telemáticasInstalación e
configuración de
Redes Telemáticas

15 13

5 Seguridade na rede: normativa, conexión, ACLs e protocolosSeguridade en Redes 15 13

6 Mantemento de redes TelemáticasXestión e
monitorización de
Redes

12 12
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Direccionamento e encamiñamento IP 33

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura encamiñadores, para o que analiza a súa función nas redes de comunicacións, utilizando instrucións e comandos específicos. 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 Identificouse a función dos encamiñadores nas redes de datos.

   CA1.1.1  Instalouse e configurouse os distintos servizos de redes

   CA1.1.2 Identificouse a función dos encamiñadores nas redes de datos

CA1.2 Caracterizouse o hardware e o software do encamiñador.

CA1.3 Determináronse os medios de transmisión máis axeitados para cada interface do encamiñador.

CA1.4 Elaborouse o protocolo de arranque do encamiñador.

CA1.5 Utilizáronse diferentes modos de acceso e comandos básicos para configurar o encamiñador.

CA1.6 Definíronse os tipos de protocolos de encamiñamento.

CA1.7 Configurouse o encamiñador segundo diversos tipos de encamiñamentos, direccionamento e protocolos.

CA1.8 Verificouse a configuración do encamiñador.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Características e servizos máis importantes das redes de datos

 0Configuración do encamiñamento estático. Rutas por defecto. Resumo de rutas.

  DHCP: funcionamento e configuración.

  Configuración avanzada. Protocolos de encamiñamento. Tipoloxía e características.

  Protocolos de encamiñamento por vector distancia. RIP versión 1. RIP versión 2. Características. Diferenzas. Comandos de configuración.

  Protocolos de encamiñamento por estado de enlace (OSPF, etc.): características e comandos de configuración.

  Encamiñamento entre dominios sen clases (CIDR).

  Direccionamento. Máscara de subrede de lonxitude variable (VLSM).

  Comandos de proba e verificación de encamiñador.
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Contidos

  Detección e resolución de fallos. Comandos de depuración no encamiñador.

  Configuración do tornalumes.

 Función dun encamiñador nunha rede de datos.

 Elementos de hardware e de software que compoñen un encamiñador.

 Medios de transmisión utilizados nas interfaces dun encamiñador.

 Protocolo de arranque do encamiñador. Modificación da secuencia de arranque. Información visual (LED) en encamiñadores.

 Modos de acceso ao encamiñador. Acceso web. Acceso por consola. Modo usuario normal, modo privilexiado, modo configuración global, etc.

 Configuración básica dun encamiñador.

 Configuración das interfaces.

 Servidor de nomes de dominio (DNS).
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Implementación de Redes VLAN 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Implementa redes de acceso local virtual (VLAN) e xustifica a súa utilización, configurando os switches. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Caracterizáronse diversos tipos de VLAN.

CA2.2 Definiuse a función dun switch nunha rede VLAN.

CA2.3 Distinguíronse os elementos de software que compoñen o switch.

CA2.4 Realizouse unha configuración básica dun switch.

CA2.5 Interpretouse a información visual do switch.

CA2.6 Configurouse a VLAN.

CA2.7 Conectáronse varios switches.

CA2.8 Verificouse o funcionamento da rede.

CA2.9 Realizouse a interconexión de varias VLAN a través dun encamiñador.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Redes de datos de acceso local virtual (VLAN): definición e tipos. Segmentación da rede.

 0Interconexión de VLAN. Encamiñador de interconexión.

 Equipamento de hardware. Switch.

 Elementos lóxicos que compoñen un switch.

 Elementos visuais (LED) de información do switch.

 Configuración básica dun switch. Modos de funcionamento. Almacenamento e envío. Método de corte. Tipos de conmutación (simétrica e asimétrica). Modos de acceso ao switch.

 Verificación da configuración.

 Táboa de enderezos MAC. Administración básica dun switch.

 Interconexión de switches. Enlaces troncais VLAN. Protocolo spaning tree; configuración. Verificación. Administración.

 VLAN tagxing. Protocolo 802.1Q
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Redes de área extensa (WAN) 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Implementa o acceso a redes de área ampla (WAN) configurando os dispositivos de conexión. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Definíronse as características das redes WAN.

CA3.2 Identificouse a tecnoloxía de conexión a unha rede WAN.

CA3.3 Identificáronse diversos tipos de conexións coa rede.

CA3.4 Configuráronse accesos á rede.

CA3.5 Verificouse o acceso á rede.

CA3.6 Distinguíronse os protocolos NAT e PAT coas súas características.

CA3.7 Documentáronse as intervencións.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Capa física de WAN.

 0Verificación de conexións WAN. Control de velocidade de acceso.

  Documentación das intervencións.

 Protocolos de enlace de datos. HDLC, ATM, PPP e Frame Relay.

 Enlaces dedicados: E1, E3, RDSI e RTB.

 Conexión a internet: DSL (DSLAM), WIMAX, LMDS, vía satélite, UMTS (3G). Cable módem e sen fíos. Metro ethernet.

 Protocolo punto a punto (PPP). Arquitectura de capas. Física, LCP e NCP.

 Protocolos de autenticación en PPP. PAP, CHAP. Configuración de PPP e resolución de problemas.

 Frame relay: tecnoloxía e historia. Circuítos virtuais: VC, DLCI. Topoloxías. Configuración FR: LMI, ARP inverso.

 DHCP: funcionamento. Asignación manual, estática e dinámica. Configuración.

 Direccionamento público e privado: NAT e PAT. Configuración. Redireccionamento de portos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Instalación e configuración de Redes Telemáticas 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Verifica a posta en servizo de redes telemáticas realizando medidas e aplicando criterios de certificación. 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 Verificouse o funcionamento das instalacións eléctricas asociadas.

CA4.2 Interconectáronse as redes xerárquicas con cables e sen fíos.

CA4.3 Integráronse os equipamentos e os periféricos.

CA4.4 Verificouse a conectividade con redes exteriores.

CA4.5 Configurouse o protocolo SNMP.

CA4.6 Realizáronse operacións de posta en servizo.

CA4.7 Aplicouse o protocolo de posta en servizo.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Instalacións eléctricas asociadas. Circuítos eléctricos. Elementos de protección. Sistemas de alimentación ininterrompida.

 0Posta en servizo de redes telemáticas: parámetros. Ferramentas de configuración e probas de funcionamento. Secuencia das fases da montaxe. Colocación dos equipamentos e
elementos.
  Puntos de inspección e parámetros para controlar. Elaboración da documentación de posta en servizo. Fichas e rexistros. Simboloxía normalizada nas instalacións de redes de datos.

 Elementos de interconexión. Técnicas de verificación de conectividade de switches, encamiñadores, hubs e bridges.

 Arquitectura e modelos de redes xerárquicas. Conectividade agregada, diámetro da rede e redundancia.

 Rede converxente. Características e tipoloxía. Servizos. Dispositivos para datos, voz e vídeo.

 Certificación de redes. Equipamentos. Procedementos. Parámetros. Documentación.

 Integración de equipamentos informáticos e periféricos.

 Procedementos de instalación e configuración de equipamentos e software en contornos de redes WLAN e WAN. Direccionamentos. Configuración de elementos de conexión a rede.
Resolución de conflitos.
 Administración da rede con SNMP.

 Técnicas de comprobación de conexión con redes exteriores, con cables e sen eles. Ferramentas de software de verificación. Parámetros: velocidade, tráfico e niveis de sinal.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Seguridade en Redes 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica técnicas de seguridade da rede, identificando as ameazas máis comúns e configurando os recursos do sistema para a súa protección. 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 Identificáronse as ameazas de seguridade en redes.

CA5.2 Recoñecéronse os métodos para protexer as redes.

CA5.3 Configurouse a seguridade básica do encamiñador.

CA5.4 Configuráronse as listas de control de acceso (ACL) na rede.

CA5.5 Aplicáronse listas ACL aos interfaces do encamiñador.

CA5.6 Aplicáronse os protocolos de seguridade en internet (IPsec).

CA5.7 Configuráronse protocolos e dispositivos de autenticación en redes privadas virtuais (VPN).

CA5.8 Configuráronse dispositivos como pasarela de acceso á rede interna (DMZ).

CA5.9 Documentáronse as intervencións.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Seguridade na rede. Termos. Delitos.

 0Plan integral de protección perimetral das redes. Equipamentos e características dos sistemas de detección de intrusións. Acceso remoto. Seguridade perimetral. Zonas desmilitarizadas
(DMZ).
  Firewall. Filtraxe de tráfico.

 Normativa ISO/IEC 27002.

 Métodos de protección de redes. Identificación de vulnerabilidades.

 Ameazas á seguridade. Tipos de ataques a redes: recoñecemento, acceso, denegación de servizo (DoS), ataque distribuído de denegación de servizo (DDoS), etc.

 Administración da seguridade nos encamiñadores. Encriptación de contrasinais. Restricións de acceso. Conexións SSH.

 Anulación de servizos e interfaces.

 Listas de control de acceso (ACL). Configuración dos distintos tipos de ACL. Verificación. Detección e resolución de problemas.

 Protocolo IPsec. Características. Protocolos de seguridade a nivel IPsec: AH (authentication header) e ESP (encapsulating security payload). Implementación.

 Seguridade en redes VPN. Características. Dispositivos de autenticación. Tipos e compoñentes. Configuración. Tunneling de VPN. Integridade dos datos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xestión e monitorización de Redes 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Mantén redes telemáticas, aplicando procedementos de medida ou monitorización e tendo en conta a relación entre as disfuncións ou avarías e as súas
causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Relacionáronse as avarías coas tipoloxías e as características das redes.

CA6.2 Aplicouse o plan de mantemento preventivo.

CA6.3 Identificáronse síntomas de avarías.

CA6.4 Monitorizáronse as redes telemáticas.

CA6.5 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA6.6 Restituíuse o funcionamento seguindo o protocolo de posta en servizo.

CA6.7 Actualizáronse os históricos de avarías e o programa de mantemento.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Fallos en redes de datos. Tipos. Direccionamentos, encamiñamentos e ralentización do tráfico de datos. Outros. Características. Avarías en elementos electrónicos e no software.

 Elementos e puntos de control e verificación. Accións de mantemento en cada punto de control. Verificación da seguridade. Comprobación de dispositivos.

 Ferramentas de monitorización. Características. Monitorización de servizos, host e rede. Aplicacións de captura de tramas (sniffers).

 Analizadores de rede. Sistemas de monitorización. Administración da rede con SNMP.

 Protocolos IPv4, IPv6. Transición do IPv4 ao IPv6.

 Encamiñamento con IPv4, IPV6, RIPng, etc. Configuracións.

 Detección de avarías de hardware e software. Procedementos. Análise dos nodos de rede, equipamentos de interconexión e terminais de usuario. Substitución e configuración de elementos
defectuosos. Actualización de elementos hardware e software. Comprobación e posta en servizos da rede telemáticas.
 Documentación das intervencións. Histórico de avarías.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A nota final é unha media ponderada en cada avaliación de:

Traballo na aula (20%)

   - Realización das actividades e traballos propostos.

   - Resolver Cuestionarios  en cada UD

Probas teórico-prácticas (80%)

 -  Ó final de cada avaliación realizarase un exame teórico- práctico da materia explicada.

Para aprobar cada avaliación a nota media mínima é de 5 puntos sobre 10.

E necesario aprobar as 3 avaliacións para aprobar o 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

Os alumnos que suspendan unha avaliación deberán realizar as actividades de recuperación propostas para ese fin, e ademáis:

 - Realizarán unha proba de recuperación das actividades da avaliación non superada dentro das datas  que se lles indique.

 - Examinarse da avaliación ou avaliacións suspensas.

Aqueles alumnos que non logren superar o curso mediante a avaliación continua ordinaria e as actividades de recuperación, poderán presentarse

o exame final do módulo coincidindo coas fechas dos exames que realizarán os alumnos de ensinanza libre.

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

Aqueles alumnos que non logren superar o curso mediante a avaliación continua ordinaria realizarán unha proba que inclua as unidades

desenvolvidas durante as dúas avaliacións e estará diseñada a a partir dos criterios mínimos expostos na programación.

Dita proba terá dúas partes:

   -Proba escrita: Resolución de cuestións teóricas e de exercicios sobre as unidades desenvolvidas no curso.

   -Proba Práctica: Montaxe e configuración de unha ou varias practicas (curtas) semellantes as feitas na clase durante o curso.

Cada unha das partes cualificarase cunha puntuación de 1 a 10, exixíndose un mínimo de 5 puntos en cada unha para aprobar

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

Posto que a avaliación se refire tanto á apredizaxe como á ensinanza teremos en conta que:

 - A avaliación da Aprendizaxe permite valorar o desenvolvemento e consecución das capacidades dos alumnos.

 - A avaliación da Ensinanza serve para valorar a práctica docente, así como o deseño e desenvolvemento da nosa Programación Didáctica.
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Levarase a cabo con carácter continuo e formativo.

      A avaliación da ensinanza favorece a calidade do proceso educativo xa que en base a retroalimentación, o profesor póde realizar un axuste

continuo da

      ensinanza á aprendizaxe dos alumnos, respetando os seus ritmos, adaptándonos ó seu nivel e superando as dificultades surxidas.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao principio de curso o equipo docente realizará a avaliación inicial para coñecer as características e a formación previa de cada alumno/a. Nesta

avaliación o titor/a dará toda a información dispoñible sobre as características xerais do grupo.

En base a toda esta información tomaranse os acordos pertinentes, especialmente aqueles que teñan que ver con aspectos de flexibilización

modular na duración das ensinanzas.

Nos primeiros días de curso realizarase unha sondaxe en forma oral ou escrita para coñecer as necesidades individuales de cada alumno e

alumna.

   -Serven como toma de contacto, introducindo os temas a tratar.

   -Permiten unha aproximación ós coñecementos previos dos alumnos, que son o punto de partida, para alcanzar os obxetivos.

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

Posto que existe diversidade nos contidos e nos alumnos é necesario que o conxunto de actividades propostas en cada unha das nosas unidades

didácticas, sexa tamén diverso, o que nos permitirá atender ás características e necesidades do alumnado e enfrontarnos con diferentes

estratexias ós diferentes contidos.

Non cabe dúbida que, dependendo do alumnado e do desenvolvemento da unidade e da súa capacidade de aprendizaxe, deberemos ter

preparadas unha serie de actividades ás que recorreremos en casos máis concretos. As actividades de ampliación poderían ser aplicadas os

alumnos/as que aprenden con maior rapidez. E as actividades de reforzo irán indicadas para aqueles alumnos/as con dificultades na aprendizaxe.

Todas estas actividades vistas, estructúranse en cada unidade didáctica, seguindo unhas pautas metodolóxicas comúns a todas elas.

As actividades realizadas no módulo de Redes Telemáticas, como a instalación, configuración ou mantemento de equipos telemáticos, permítenos

realizar prácticas reais. e dicir, trátase de experienzas directas no máximo nivel de concreción, nas que os alumnos poden traballar os seus

elementos principais. Mais é necesario realizar todo tipo de actividades nas que o nivel de simbolismo ou iconocidade é maior e que resultan

imprescindibles para alcanzar os obxectivos. Como exemplo pódense citar: manexo de catálogos dos fabricantes, consulta dos manuais dos

equipos e dos programas, realización de esquemas, resolución de casos prácticos e exercicios teóricos, documentación dos proxectos realizados

ou a exposión de cuestións teóricas (do máis concreto ao máis simbólico).

Proporanse aos alumnos proxectos reais sinxelos e asequibles, favorecendo a adquisición de novas aprendizaxes, para o cal axudaranos a

realización do traballo en equipos.

As medidas de atención á diversidade plantexaránse a través dos seguintes puntos principais:

        - Iniciar a aprendizaxe a partir dos coñecementos previos.

        - Diversificar as actividades ó longo de cada unidade.
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        - Realizar traballos de modo cooperativo e grupal

        - Programar variadas actividades de reforzo e ampliación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores que se plantexa comprende una serie de ámbitos diversos. Entre outros: educación cívica, para a saúde, para a igualdade,

medioambiental ou do consumidor.

No se trata de introducir novos contidos, se non de organizar algunos o rededor dun determinado eixo educativo.

Entre eses contidos hay, sobre todo, actitudes e valores, tan importantes para o desenvolvemento persoal e integral do alumnado.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As Actividades Complementarias son aquelas que se teñen carácter diferenciado polo momento, espazo ou recursos que utilizan. Son organizadas

polo centro, figuran na Programación Xeral Anual do Centro e son aprobadas polo Consello Escolar.

Consideramos que as Actividades Complementarias e Extraescolares son un indicativo máis da calidade educativa, polo que cremos que debemos

ofrecelas e fomentar a participación do alumnado en:

- Visitas de formación programadas.

- Actividades deportivas.

- Na Revista e na emisora do centro.

10.Outros apartados

10.1) MEDIDAS EXCEPCIONAIS

As medidas excepcionais que se adoptan para este curso 2020-2021  debido a COVID, cambian moitas cousas no sistema educativo para que os

estudantes teñan á súa disposición todos os instrumentos necesarios para continuar coa súa formación o máis normal posible por se hai que

interromper o ensino presencial.

Os centros educativos sufrirón unha remodelación en todo e seu espazo común e  tamén dentro dentro das AULAS para poder cumprir as normas

de seguridade sanitaria para evitar os contaxios.

Medidas adoptadas neste curso por causa do COVID son:

1. Adaptáronse as programacións e puxéronse a punto os medios tecnolóxicos necesarios para impartir as clases en liña e comprobouse que

todos os estudantes dispón dos medios necesarios para seguir as clases dende a súa casa se e necesario.

2. Nos primeiros días de clase  explicóuselle  os estudante as ferramentas que se empregarán no caso que nos confinen.

3. Deuse a coñecer o funcionamento da AULA VRITUAL do noso Instituto, que será un dos medios preferidos para intercambiar todo tipo de

material didáctico cos estudantes en liña.

4. Explicáronse as ferramentas para impartir clase en liña por Vídeo-Conferencia e os recursos que ten  Google para a formación a distancia,

facendo unha mención especial os Cuestionarios por ser unha das ferramentas máis importantes para responder ás tarefas propostas e realizar as

probas de coñecemento para avaliar os alumnos.

Nota1: Tendo en conta que os módulos que se imparten neste Ciclo Formativo son eminentemente prácticos, é difícil acadar todos os obxectivos

indicados na programación se nos confinan.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Nota3: Neste módulo non e preciso aplicar a semipresencialidade.
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