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

A competencia xeral deste título consiste en configurar, administrar e manter sistemas informáticos, garantindo a funcionalidade e a integridade dos

recursos e dos servizos do sistema, coa calidade esixida e conforme a regulamentación.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de conectar computadores, dispositivos e electrónica de rede

nunha rede de área local.

A definición destas funcións abrangue aspectos como:

-  Deseño da estrutura dunha rede local, con identificación dos elementos  que deban integrala.

-  Conexión e configuración dos elementos da rede local.

-  Monitorización da rede local.

-  Resolución de incidencias físicas e lóxicas da rede local.

-  Creación de redes virtuais.

-  Conexión da rede local a unha rede de área extensa.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

-  Deseño de redes de área local con cables, sen eles e mixtas.

-  Instalación e  configuración da electrónica de rede, computadores e dispositivos en redes locais con cables, sen eles e mixtas.

-  A resolución de incidencias en redes locais con cables, sen eles e mixtas.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais do curriculum f), g), h), i), k), ñ) e p) do ciclo formativo:

f) Configurar  dispositivos  de  hardware,  analizando  as  súas  características  funcionais, para mellorar o rendemento do sistema.

g) Configurar hardware de rede, analizando as súas características funcionais e tendo en conta o seu campo de aplicación, para integrar

equipamentos de comunicacións.

h) Analizar tecnoloxías de interconexión e describir as súas características e as súas posibilidades de aplicación, para configurar a estrutura da

rede telemática e avaliar ou seu rendemento.

i) Elaborar  esquemas  de  redes  telemáticas  utilizando  software  específico  para configurar a estrutura das redes.

k) Identificar condicións de equipamentos e instalacións, interpretando plans de seguridade e especificacións de fábrica, para supervisar a

seguridade física.

ñ) Aplicar técnicas de monitorización, interpretar os resultados e relacionalos coas medidas correctoras, para diagnosticar e corrixir as disfuncións.

p) Identificar os cambios tecnolóxicos, organizativos, económicos e laborais na actividade propia, analizando as súas implicacións no ámbito de

traballo, para resolver problemas e manter unha cultura de actualización e innovación.

así como as competencias profesionais, persoais e sociais que se citan a continuación:

b) Administrar servizos de rede (web, mensaxaría electrónica, transferencia de ficheiros, etc.) instalando e configurando o software, en condicións

de calidade.

e) Mellorar o rendemento do sistema configurando os dispositivos de hardware consonte os requisitos de funcionamento.

f) Avaliar o rendemento dos dispositivos de hardware identificando posibilidades de mellora segundo as necesidades de funcionamento.

g) Determinar a infraestrutura de redes telemáticas, elaborando esquemas e seleccionando equipamentos e elementos.

h) Integrar equipamentos de comunicacións en infraestruturas de redes telemáticas, determinando a configuración para asegurar a súa

conectividade.

m) Diagnosticar as disfuncións do sistema e adoptar as medidas correctivas para restablecer a súa funcionalidade.

n) Xestionar e/ou realizar o mantemento dos recursos da súa área (programando e verificando ou seu cumprimento), en función das cargas de

traballo e o plan de mantemento.

ñ) Efectuar consultas á persoa adecuada e saber respectar a autonomía do persoal subordinado, informando cando sexa conveniente.

s) Participar de xeito activo na vida económica, social e cultural, con actitude crítica e responsable.
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Esta programación será válida tanto en presencial como en docencia telemática ou semipresencial por mor da COVID-19.
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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 Caracterización de
redes

16 5

2 Arquitectura de redes 31 11

3 Medios físicos 21 8

4 Integración de
elementos nunha rede

61 24

5 Configuración e
administración de
conmutadores

36 15

6 Configuración e
administración de
encamiñadores

41 17

7 Configuración de
redes virtuais

20 8

8 Configuración e
administración de
protocolos dinámicos
de encamiñamento

15 6

9 Configuración do
acceso a internet
desde unha LAN

14 6
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Caracterización de redes 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a estrutura das redes de datos, e identifica os seus elementos e os seus principios de funcionamento. 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 os factores que impulsan a continua expansión e evolución das redes de datos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Terminoloxía: redes LAN, MAN e WAN. Topoloxías, arquitecturas e protocolos.

 Sistemas de numeración decimal, binario e hexadecimal: conversión entre sistemas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Arquitectura de redes 31

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a estrutura das redes de datos, e identifica os seus elementos e os seus principios de funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Describíronse as arquitecturas de rede e os seus niveis.

CA1.3 Describiuse o funcionamento das pilas de protocolos nas arquitecturas de rede.

CA1.4 Recoñecéronse os tipos de rede e as súas topoloxías.

CA1.5 Presentáronse e describíronse os elementos funcionais, físicos e lóxicos das redes de datos.

CA1.6 Diferenciáronse os medios de transmisión utilizados nas redes.

CA1.7 Describiuse o concepto de protocolo de comunicación.

CA1.8 Diferenciáronse os dispositivos de interconexión de redes atendendo ao nivel funcional en que se encadren.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Arquitectura de redes.

 Encapsulamento da información.

 Modelo OSI.

 Modelo TCP/IP.

 Modelo OSI e Ethernet.

 Modelos de redes sen fíos.

 Tipos de cableamento de rede.

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Medios físicos 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Integra computadores e periféricos en redes con cables e sen fíos, e avalía o seu funcionamento e as súas prestacións. 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 Identificáronse os estándares para redes con cables e sen fíos.

CA2.2 Montáronse cables directos, cruzados e de consola.

CA2.3 Utilizáronse comprobadores para verificar a conectividade de diversos tipos de cables.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Medios físicos.

 0Dominios de colisión e de broadcast.

 Largura de banda e taxa de transferencia.

 Cables metálicos (coaxial, STP, FTP e UTP).

 Armarios.

 Canles para cableamento.

 Factores físicos que afectan a transmisión.

 Conexión sen fíos. Espectros de onda de microondas e radio. Topoloxías.

 Asociación e autenticación na WLAN.

 Direccionamento físico.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Integración de elementos nunha rede 61

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Integra computadores e periféricos en redes con cables e sen fíos, e avalía o seu funcionamento e as súas prestacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.4 Utilizáronse protocolos de direccionamento lóxico para asignar enderezos de rede e máscaras de subrede.

CA2.5 Configuráronse adaptadores de rede baixo distintos sistemas operativos.

CA2.6 Integráronse dispositivos en redes, comprobándose a súa conectividade sobre distintas configuracións.

CA2.7 Utilizáronse aplicacións para representar o mapa físico e lóxico dunha rede.

CA2.8 Montáronse redes de área local con cables e sen fíos.

CA2.9 Monitorizouse a rede mediante aplicacións baseadas no protocolo SNMP.

4.4.e) Contidos

Contidos

  Direccionamento IP.

  Protocolos ARP e RARP.

  Direccionamento dinámico (DHCP).

  Adaptadores con fíos e sen fíos: instalación e configuración.

  Tecnoloxías Ethernet.

  Tecnoloxías de redes sen fíos.

  Monitorización de redes. Protocolo SNMP.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Configuración e administración de conmutadores 36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Administra conmutadores establecendo opcións de configuración para a súa integración na rede. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica de distintos conmutadores nos idiomas máis empregados pola industria.

CA3.2 Conectáronse conmutadores entre si e coas estacións de traballo.

CA3.3 Interpretouse a información que achegan os indicadores LED do conmutador.

CA3.4 Utilizáronse diversos métodos para acceder ao modo de configuración do conmutador.

CA3.5 Identificáronse os ficheiros que gardan a configuración do conmutador.

CA3.6 Administrouse a táboa de enderezos MAC do conmutador.

CA3.7 Configurouse a seguridade do porto.

CA3.8 Actualizouse o sistema operativo do conmutador.

CA3.9 Utilizáronse os comandos proporcionados polo sistema operativo do conmutador.

CA3.10 Verificouse o funcionamento do STP ( spanning tree protocol ) nun conmutador.

CA3.11 Modificáronse os parámetros que determinan o proceso de selección da ponte raíz.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Manexo da documentación técnica de conmutadores.

 Segmentación da rede: vantaxes.

 Conmutadores e dominios de colisión e broadcast.

 Conexión ao conmutador para a súa configuración.

 Configuración do conmutador.

 Configuración estática e dinámica da táboa de enderezos MAC.

 Actualización do conmutador.

 Ferramentas de administración do conmutador gráficas e de texto.

 Protocolos específicos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Configuración e administración de encamiñadores 41

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Administra as funcións básicas dun encamiñador (router) e establece opcións de configuración para a súa integración na rede. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Interpretouse a documentación técnica de distintos encamiñadores nos idiomas máis empregados pola industria.

CA4.2 Interpretouse a información que proporcionan os indicadores LED do encamiñador.

CA4.3 Utilizáronse distintos métodos para acceder ao modo de configuración do encamiñador.

CA4.4 Identificáronse as etapas da secuencia de arranque do encamiñador.

CA4.5 Utilizáronse os comandos para a configuración e a administración básica do encamiñador.

CA4.6 Identificáronse os ficheiros que gardan a configuración do encamiñador e xestionáronse mediante os comandos correspondentes.

CA4.7 Configuráronse rutas estáticas.

CA4.8 Utilizáronse os comandos proporcionados polo sistema operativo do encamiñador que permitan facer o seguimento de posibles incidencias.

CA4.9 Configurouse o encamiñador como servidor de enderezos IP dinámicos.

CA4.10 Describíronse as capacidades de filtraxe de tráfico do encamiñador.

CA4.11 Utilizáronse comandos para xestionar listas de control de acceso.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Manexo da documentación técnica de encamiñadores.

 Compoñentes do encamiñador.

 Configuración de encamiñadores.

 Xeitos de conexión ao encamiñador para a súa configuración.

 Comandos para configuración e administración do encamiñador.

 Configuración do encamiñamento estático.

 Definición e localización de listas de control de acceso (ACL).
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Configuración de redes virtuais 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Configura redes locais virtuais e identifica o seu campo de aplicación. SI

4.7.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 vantaxes do uso de redes locais virtuais (VLAN).

CA5.2 Implementáronse VLAN.

CA5.3 Realizouse o diagnóstico de incidencias en VLAN.

CA5.4 Configuráronse ligazóns troncais.

CA5.5 Utilizouse un encamiñador para interconectar diversas VLAN.

CA5.6 Describíronse as vantaxes do uso de protocolos de administración centralizada de VLAN.

CA5.7 Configuráronse os conmutadores para traballar consonte os protocolos de administración centralizada.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Deseño de redes locais virtuais.

 Implantación e configuración de redes virtuais.

 Interconexión de redes virtuais.

 Administración centralizada de redes virtuais.

 Definición de ligazóns troncais nos conmutadores e nos encamiñadores: protocolo IEEE802.1Q.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Configuración e administración de protocolos dinámicos de encamiñamento 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Realiza tarefas avanzadas de administración de rede utilizando protocolos dinámicos de encamiñamento. 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 Identificáronse as diferenzas entre distintos protocolos de encamiñamento interior.

CA6.2 Configuráronse protocolos de encamiñamento interior.

CA6.3 Configuráronse redes con protocolos de encamiñamento interior.

CA6.4 Valorouse a necesidade de utilizar máscaras de lonxitude variable en IPv4.

CA6.5 Dividiuse unha rede principal en subredes de distintos tamaños con VLSM.

CA6.6 Realizáronse agrupacións de redes con CIDR.

CA6.7 Realizouse o diagnóstico de fallos nunha rede que utiliza protocolos dinámicos de encamiñamento.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Protocolos encamiñables e protocolos de encamiñamento (interior e exterior).

 Encamiñamento sen clase.

 Subdivisión de redes e uso de máscaras de lonxitude variable (VLSM).

 Protocolo RIPv2 en comparación con RIPv1.

 Configuración e administración de RIPv1 e de RIPv2.

 Configuración e administración de OSPF.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Configuración do acceso a internet desde unha LAN 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Conecta redes privadas a redes públicas aplicando diversas tecnoloxías. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Describíronse as vantaxes e os inconvenientes do uso da tradución de enderezos de rede (NAT).

CA7.2 Utilizouse NAT para realizar a tradución estática e dinámica de enderezos de rede.

CA7.3 Describíronse as características das tecnoloxías de redes públicas máis empregadas.

CA7.4 Describíronse as características da tecnoloxías de redes sen fíos de área extensa.

CA7.5 Describíronse as características das tecnoloxías de comunicación para dispositivos móbiles.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Direccionamento interno e externo.

 NAT orixe e NAT destino.

 NAT estático, dinámico, de sobrecarga (PAT) e inverso.

 Configuración de NAT.

 Diagnóstico de incidencias de NAT.

 Configuración de PAT.

 Redes públicas máis empregadas.

 Redes sen fíos de área extensa.

 Tecnoloxías de comunicación para dispositivos móbiles.
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Mínimos esixibles

Os mínimos esixibles están marcados nos criterios de avaliación de cada unidade didáctica, polo que non considero preciso duplicar a información

neste apartado. Para alcanzar a avaliación positiva de cada unidade didáctica será preciso superar os devanditos mínimos, nos que se centrarán

os exames teóricos, exames prácticos, prácticas e tarefas, así como o traballo de clase.

Criterios de cualificación

A avaliación de cada Unidade Didáctica será feita a partir dos exames teóricos e prácticos, as tarefas para casa e unha nota que reflicta o traballo

realizado na clase.

Os exames tanto teóricos como prácticos serán realizados co ordenador ou sobre papel, no que se avaliarán os resultados de aprendizaxe

mediante os criterios de avaliación que se citan en cada unha das unidades didácticas Serán avaliados de 0 a 10, precisando un 5 sobre 10 para

ser considerados aprobados.

O alumno terá tamén asignada unha nota de 0 a 10 polo seu traballo na clase, así como nas tarefas e nas prácticas de taller.

En cada avaliación, no caso de ter algún exame suspenso o alumno terá un suspenso na avaliación. Só na primeira e segunda avaliación poderá

recuperar a U.D. suspensa mediante unha proba extraordinaria que será realizada posteriormente á avaliación e á entrega de notas.

No caso de ter superados os exames e as probas prácticas, a nota da avaliación será:

Nota media dos exames * 0.85 +  ( (Nota media prácticas de taller + Nota media tarefas)/2) * 0.10 )+ Nota de clase * 0.05

Finalmente, no caso de ter aprobadas as 3 avaliacións, a nota do módulo será a media das 3 avaliacións.

No caso de ter algunha parte suspensa esta poderá ser recuperada no exame final de módulo.

DOCENCIA SEMIPRESENCIAL OU TELEMÁTICA

Esta programación será válida tanto en presencial como en docencia telemática ou semipresencial por mor da COVID-19.

No caso de pasar a docencia telemática ou semipresencial os mínimos esixibles serán os mesmos, sendo as notas de clases e notas de prácticas

obtidas das tarefas telemáticas.

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

Cada avaliación contará como mínimo con 2 exames que deberán ser superados polo alumnado. O primeiro exame de cada avaliación poderá ser

recuperadas nun exame de recuperación no caso da 1ª e 2ª avaliación. Se non son superados todos os exames dunha avaliación, a nota da

avaliación será suspenso.

No final do curso, haberá un exame final na que o alumnado poderá recuperar as partes non superadas. O docente propoñerá actividades de

reforzo, principalmente tarefas e prácticas específicas a realizar na casa, para o que alumnado con partes non superadas poida mellorar nos
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resultados de aprendizaxe.

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

O alumnado con perda de dereito de avaliación continua deberá superar un exame final no que se examinará de todas as partes que forman parte

dos exames parciais. Se houbera algunha tarefa obrigatoria, esta deberá ser entregada para poder ter dereito á realización do exame

extraordinario.

A súa nota será igual á nota obtida neste exame final.

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

Para levar un seguimento da presente programación farase un esforzo por parte do docente para axustarse á distribución temporal das unidades

didácticas, se ben como é evidente haberá que adaptarse ás dificultades de aprendizaxe das diferentes partes.

Finalmente propoñeremos unha folla de avaliación da propia práctica docente que cubrirá o alumnado que servirá para mellorar o proceso de

ensino aprendizaxe nos vindeiros cursos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación inicial será feita a partir do traballo da clase e das primeiras probas prácticas que se irán facendo ao comezo do curso, así como dun

cuestionario que é pasado ao alumnado na primeira semana de clase

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

O alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados recibirá maior apoio nas tarefas diarias, así como algunhas tarefas

específicas para facer na casa, para reforzar as partes nas que mostren maior dificultades.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais que se atopan en todas as unidades de traballo son:

Coñecemento e respecto pola normativa TIC legal vixente; en especial a Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD).

Manexo da lingua inglesa, aínda que sexa empregando tradutores, para poder empregar manuais de BD escritos nesta lingua, xa que ademais do

castelán, é a lingua máis empregada en manuais técnicos informáticos.

Aprendizaxe permanente ao longo da vida.

Entendemento da importancia que ten o movemento de Software Libre no desenvolvemento da carreira profesional de cada alumno/a, no contorno

produtivo de Galicia e as súas implicacións sociais.

Programación da educación en valores

A educación en valores na Formación Profesional está dirixida ao desenvolvemento da cultura profesional. A sociedade require algo máis que

persoas adestradas para a función específica do mundo do traballo. Necesita profesionais con motivacións e capacidades para a actividade
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creadora e independente, tanto no desempeño laboral como investigador, ante os desafíos do coñecemento e información científico-técnica e da

realización do seu ideal social e humano.

A formación integral e especializada son dous piares da profesionalidade.

A personalidade profesional maniféstase a través do conxunto de rasgos presentes no individuo, na actividade profesional, nos marcos de

determinada comunidade e contexto.

Por todo isto o profesorado fomentará:

O amor á actividade profesional.

O sentido de respecto socioprofesional.

O estilo de busca profesional creativo-innovador.

A comunicación interpersonal e Compañerismo.

Elevar a calidade profesional na solución de problemas.

Responsabilidade.

Honestidade.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Haberá dentro do posible como actividades complementarias algunha visita a empresas do sector, organizada polo departamento, así como

algunha charla motivadora de antigos alumnos que se atopen traballando.

As empresas serán escollidas en función da súa adicación ao sector informático, de xeito que poidan complementar o aprendido no maior número

de módulos posible.

10.Outros apartados

10.1) DOCENCIA SEMIPRESENCIAL OU TELEMÁTICA

O comezo do curso comeza con docencia semipresencial, por ser un grupo numeroso que incumple as normas COVID.

O grupo divídese en 2 grupos do mesmo tamaño que teñen docencia presencial en días alternos.

Os días que non acuden ao centro terán tarefas telemáticas, que serán valoradas como traballo de clase.

Os medios a empregar nesta docencia semipresencial serán:

A aula virtual do centro para a elaboración do material

A aula virtual para a entrega de tarefas telemáticas.

O correo electrónico

No caso do paso a docencia totalmente telemática haberá clase empregando a plataforma Webex, ademais dos medios anteriores.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Xulián Magariños 2020/202115026391 Negreira

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Administración de sistemas informáticos en rede Ciclos
formativos de
grao superior

CSIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0369 Implantación de sistemas operativos 72020/2021 255213

MP0369_13 Instalación e configuración de sistemas operativos 72020/2021 8571

MP0369_23 Xestión de dominios 72020/2021 10890

MP0369_33 Monitorización e mantemento de sistemas operativos 72020/2021 6252

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

Profesorado asignado ao módulo CARLOS ROSADO PÉREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

El módulo de Implantación de sistemas operativos tiene una equivalencia de 15 créditos ECTS. Se imparte en el 1º curso del ciclo, con 213 horas

anuales (255 sesiones) y 7 sesiones semanales de 50 minutos cada una.

En este módulo se establecen 3 unidades formativas, con 6 - 4  - 3 unidades didácticas respectivamente, haciendo un total de 13 unidades

didácticas.
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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 Definiciones, clasificaciones y funciones de un SOPrincipios Básicos 16 10

2 Instalación en entorno virtual de Ubuntu server y escritorioInstalación de
sistemas operativos
libres

10 2

3 Comandos en linuxAdministración de
software de base I

66 10

4 Conceptos, comandos, utilidades, clonacionesAdministración y
respaldo de la
información

38 10

5 Instalación en entorno virtual de W10 y WServer 2016Instalación de
sistemas operativos
propietarios

7 2

6 Comandos en Windows 10 - cmdAdministración de
software de base II

2 2

7 Dominios: Conceptos básicosDominios: Conceptos
básicos

6 2

8 Creación de estructura física y lógicaImplantación de
dominios

18 10

9 usuarios, cuentas, grupos, miembros, etc.Administración de
dominios

53 25

10 Listas de control de acceso, permisos, etc.Gestión de acceso al
dominio

14 5

11 Administración de tareas, procesos, servicios, eventos, monitor de rendimientoSupervisión del
rendimiento del
sistema

9 2

12 Directivas de seguridadAuditorías - Seguridad 2 10

13 Resolución de incidencias y asistencia técnica - SO y virtualboxResolución de
incidencias y
asistencia técnica

14 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Principios Básicos 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala sistemas operativos, logo de analizar as súas características e de interpretar a documentación técnica. NO

RA3 - Asegura a información do sistema utilizando copias de seguridade e sistemas tolerantes a fallos, e describe os procedementos. 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 os elementos funcionais dun sistema informático.

CA1.2 Identificáronse as características, as funcións e a arquitectura dun sistema operativo.

CA1.3 Comparáronse sistemas operativos, así como as súas versións e as súas licenzas de uso, en función dos seus requisitos, das súas características e dos campos de aplicación.

CA3.1 Comparáronse diversos sistemas de ficheiros e analizáronse as súas diferenzas e as vantaxes da súa implementación.

CA3.2 Describiuse a estrutura de directorios do sistema operativo.

CA3.3 Identificáronse os directorios contedores dos ficheiros de configuración do sistema (binarios, ordes e librarías).

4.1.e) Contidos

Contidos

 Estrutura dun sistema informático.

 Dixitalización da información.

 Concepto de sistema operativo.

 Arquitectura dun sistema operativo.

 Funcións dun sistema operativo.

 Tipos de sistemas operativos.

 Licenzas e tipos de licenzas.

 Consideracións previas á instalación de sistemas operativos libres e propietarios.

 Sistemas de ficheiros: características. Sistemas empregados na actualidade. Sistemas de ficheiros distribuídos, transaccionais, cifrados, comprimidos e virtuais.

 Xestión de sistemas de ficheiros mediante comandos e contornos gráficos.

 Estrutura de directorios de sistemas operativos libres e propietarios.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Instalación de sistemas operativos libres 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala sistemas operativos, logo de analizar as súas características e de interpretar a documentación técnica. NO

RA2 - Configura o sistema operativo, logo de analizar as necesidades de explotación do sistema informático. NO

RA3 - Asegura a información do sistema utilizando copias de seguridade e sistemas tolerantes a fallos, e describe os procedementos. 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 Instaláronse sistemas operativos.

CA1.5 Realizáronse instalacións desatendidas.

CA1.6 Prevíronse e aplicáronse técnicas de actualización e recuperación do sistema.

CA1.7 Arranxáronse incidencias do sistema e do proceso de inicio.

CA1.8 Utilizáronse ferramentas para coñecer o software base instalado no sistema e a súa orixe.

CA1.9 Elaborouse documentación de soporte relativa ás instalacións efectuadas e ás incidencias detectadas.

CA1.10 Elaboráronse guías visuais e manuais para instruír no uso de sistemas operativos.

CA2.3 Instaláronse, configuráronse e verificáronse protocolos de rede.

CA2.5 Definíronse permisos de acceso aos recursos do sistema, empregando as capacidades do sistema de ficheiros e do sistema operativo.

CA2.8 Utilizáronse máquinas virtuais para realizar tarefas de configuración de sistemas operativos e analizar os seus resultados.

CA3.1 Comparáronse diversos sistemas de ficheiros e analizáronse as súas diferenzas e as vantaxes da súa implementación.

CA3.2 Describiuse a estrutura de directorios do sistema operativo.

CA3.3 Identificáronse os directorios contedores dos ficheiros de configuración do sistema (binarios, ordes e librarías).

CA3.4 Utilizáronse ferramentas de administración de discos para crear particións, unidades lóxicas e volumes.

4.2.e) Contidos

Contidos

 0Instalacións desatendidas.

  Implementación de ficheiros de respostas.

  Interpretación, análise e elaboración de manuais de instalación de sistemas operativos.
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Contidos

  Actualización de sistemas operativos.

  Ficheiros de inicio de sistemas operativos.

  Rexistro do sistema.

  Actualización e mantemento de controladores de dispositivos.

 Consideracións previas á instalación de sistemas operativos libres e propietarios.

 Instalación de sistemas operativos: requisitos, versións e licenzas.

  Configuración das opcións de accesibilidade do sistema operativo.

  Máquinas virtuais.

 Configuración do protocolo TCP/IP en sistemas operativos cliente.

 Ficheiros de configuración de rede. Configuracións múltiples e configuracións de respaldo.

 Estrutura de directorios de sistemas operativos libres e propietarios.

 Procura de información do sistema mediante comandos e ferramentas gráficas.

 Montaxe e desmontaxe de dispositivos en sistemas operativos: automatización.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Administración de software de base I 66

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura o sistema operativo, logo de analizar as necesidades de explotación do sistema informático. NO

RA3 - Asegura a información do sistema utilizando copias de seguridade e sistemas tolerantes a fallos, e describe os procedementos. 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 Planificáronse, creáronse e configuráronse contas de usuario, grupos, perfís e políticas de contrasinais locais.

CA2.5 Definíronse permisos de acceso aos recursos do sistema, empregando as capacidades do sistema de ficheiros e do sistema operativo.

CA2.6 Administráronse cotas de disco.

CA2.8 Utilizáronse máquinas virtuais para realizar tarefas de configuración de sistemas operativos e analizar os seus resultados.

CA2.9 Documentáronse as tarefas de configuración do software de base.

CA3.1 Comparáronse diversos sistemas de ficheiros e analizáronse as súas diferenzas e as vantaxes da súa implementación.

CA3.2 Describiuse a estrutura de directorios do sistema operativo.

CA3.3 Identificáronse os directorios contedores dos ficheiros de configuración do sistema (binarios, ordes e librarías).

CA3.4 Utilizáronse ferramentas de administración de discos para crear particións, unidades lóxicas e volumes.

CA3.6 Puxéronse en práctica e automatizáronse plans de copias de seguridade.

CA3.7 Documentáronse as operacións realizadas e os métodos para a recuperación ante desastres.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Administración de usuarios e grupos locais.

 0Resolución de problemas de conectividade do sistema operativo.

  Definición de permisos de uso dos ficheiros.

  Compartición de recursos en rede. Definición dos permisos de acceso.

  Cotas de disco. Niveis de cota e niveis de advertencia.

  Máquinas virtuais.

  Interpretación, análise e elaboración de manuais de configuración de sistemas operativos.

 Usuarios e grupos predeterminados.
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Contidos

 Seguridade de contas de usuario.

 Seguridade de contrasinais.

 Administración de perfís locais de usuario.

 Ficheiros de configuración de rede. Configuracións múltiples e configuracións de respaldo.

 Sistemas de ficheiros: características. Sistemas empregados na actualidade. Sistemas de ficheiros distribuídos, transaccionais, cifrados, comprimidos e virtuais.

 Xestión de sistemas de ficheiros mediante comandos e contornos gráficos.

 Xestión de ligazóns.

 Estrutura de directorios de sistemas operativos libres e propietarios.

 Procura de información do sistema mediante comandos e ferramentas gráficas.

 Xestión da información do sistema: rendemento e estatísticas.

 Montaxe e desmontaxe de dispositivos en sistemas operativos: automatización.

 Ferramentas de administración de discos: particións e volumes; desfragmentación e recoñecemento.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Administración y respaldo de la información 38

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura o sistema operativo, logo de analizar as necesidades de explotación do sistema informático. NO

RA3 - Asegura a información do sistema utilizando copias de seguridade e sistemas tolerantes a fallos, e describe os procedementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.8 Utilizáronse máquinas virtuais para realizar tarefas de configuración de sistemas operativos e analizar os seus resultados.

CA3.5 Implantáronse sistemas de almacenamento redundante.

4.4.e) Contidos

Contidos

  Máquinas virtuais.

 0Sistemas de tolerancia a fallos.

  Tipos de copias de seguridade.

  Plans e programación de copias de seguridade.

  Recuperación en caso de fallo do sistema.

  Discos de arranque e de recuperación.

  Copias de seguridade do sistema. Recuperación do sistema mediante consola. Puntos de recuperación.

 Ferramentas de administración de discos: particións e volumes; desfragmentación e recoñecemento.

 Extensión dun volume. Volumes distribuídos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Instalación de sistemas operativos propietarios 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala sistemas operativos, logo de analizar as súas características e de interpretar a documentación técnica. NO

RA2 - Configura o sistema operativo, logo de analizar as necesidades de explotación do sistema informático. NO

RA3 - Asegura a información do sistema utilizando copias de seguridade e sistemas tolerantes a fallos, e describe os procedementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Instaláronse sistemas operativos.

CA1.5 Realizáronse instalacións desatendidas.

CA1.6 Prevíronse e aplicáronse técnicas de actualización e recuperación do sistema.

CA1.7 Arranxáronse incidencias do sistema e do proceso de inicio.

CA1.8 Utilizáronse ferramentas para coñecer o software base instalado no sistema e a súa orixe.

CA2.2 Asegurouse o acceso ao sistema mediante o uso de directivas locais de conta.

CA2.3 Instaláronse, configuráronse e verificáronse protocolos de rede.

CA2.4 Analizáronse e configuráronse os métodos de resolución de nomes.

CA2.5 Definíronse permisos de acceso aos recursos do sistema, empregando as capacidades do sistema de ficheiros e do sistema operativo.

CA2.8 Utilizáronse máquinas virtuais para realizar tarefas de configuración de sistemas operativos e analizar os seus resultados.

CA2.9 Documentáronse as tarefas de configuración do software de base.

CA3.6 Puxéronse en práctica e automatizáronse plans de copias de seguridade.

4.5.e) Contidos

Contidos

 0Instalacións desatendidas.

  Implementación de ficheiros de respostas.

  Interpretación, análise e elaboración de manuais de instalación de sistemas operativos.

  Actualización de sistemas operativos.

  Ficheiros de inicio de sistemas operativos.
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Contidos

  Rexistro do sistema.

  Actualización e mantemento de controladores de dispositivos.

 Consideracións previas á instalación de sistemas operativos libres e propietarios.

 Instalación de sistemas operativos: requisitos, versións e licenzas.

  Configuración das opcións de accesibilidade do sistema operativo.

  Máquinas virtuais.

 Configuración do protocolo TCP/IP en sistemas operativos cliente.

 Ficheiros de configuración de rede. Configuracións múltiples e configuracións de respaldo.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Administración de software de base II 2

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura o sistema operativo, logo de analizar as necesidades de explotación do sistema informático. NO

RA3 - Asegura a información do sistema utilizando copias de seguridade e sistemas tolerantes a fallos, e describe os procedementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.2 Asegurouse o acceso ao sistema mediante o uso de directivas locais de conta.

CA2.3 Instaláronse, configuráronse e verificáronse protocolos de rede.

CA2.4 Analizáronse e configuráronse os métodos de resolución de nomes.

CA2.5 Definíronse permisos de acceso aos recursos do sistema, empregando as capacidades do sistema de ficheiros e do sistema operativo.

CA2.7 Adaptouse o uso dos sistemas operativos para sistemas portátiles.

CA2.8 Utilizáronse máquinas virtuais para realizar tarefas de configuración de sistemas operativos e analizar os seus resultados.

CA2.9 Documentáronse as tarefas de configuración do software de base.

CA3.6 Puxéronse en práctica e automatizáronse plans de copias de seguridade.

4.6.e) Contidos

Contidos

 0Resolución de problemas de conectividade do sistema operativo.

  Adaptación de sistemas para computadores portátiles.

  Acceso a ficheiros de rede sen conexión.

  Máquinas virtuais.

  Interpretación, análise e elaboración de manuais de configuración de sistemas operativos.

 Directivas de conta locais.

 Configuración da resolución de nomes.

 Ficheiros de configuración de rede. Configuracións múltiples e configuracións de respaldo.

 Estrutura de directorios de sistemas operativos libres e propietarios.

 Procura de información do sistema mediante comandos e ferramentas gráficas.

 Montaxe e desmontaxe de dispositivos en sistemas operativos: automatización.
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Contidos

 Ferramentas de administración de discos: particións e volumes; desfragmentación e recoñecemento.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Dominios: Conceptos básicos 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Implanta dominios, para o que define a topoloxía e configura os servidores co papel que representan nela. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as vantaxes dos dominios, a súa nomenclatura, os seus compoñentes e o seu funcionamento.

CA1.2 Identificáronse os requisitos necesarios para a implantación de dominios.

CA1.9 Leváronse a cabo instalacións desatendidas de controladores de dominio.

CA1.10 Documentouse a estrutura do dominio.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Estrutura cliente servidor.

 0Instalación dunha infraestrutura de dominio.

  Operacións sobre os servidores de dominio.

  Establecementos de relacións de confianza.

  Sitios e subredes.

  Replicación da información dos dominios.

  Servidores de catálogo global.

  Roles. Mestres de operacións.

  Delegación das funcións de administración.

  Realización de instalacións desatendidas de servidores de dominio.

 Protocolo LDAP.

 Concepto de dominio.

 Requisitos necesarios para montar un dominio.

 Servidores de dominio: estrutura e topoloxía.

 Bosques. Subdominios. Unidades organizativas.

 Controladores do dominio.

 Estacións e servidores membros dun dominio.
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Contidos

 Estratexias organizativas.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Implantación de dominios 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Implanta dominios, para o que define a topoloxía e configura os servidores co papel que representan nela. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Creáronse dominios, subdominios e bosques.

CA1.4 Engadíronse e elimináronse servidores a un dominio.

CA1.5 Establecéronse relacións de confianza entre dominios.

CA1.6 Definíronse sitios e subredes.

CA1.7 Xestionáronse os procedementos de replicación da información do dominio.

CA1.8 Realizáronse operacións de transferencia e implantación de roles sobre os servidores dun dominio.

4.8.e) Contidos

Contidos

 0Instalación dunha infraestrutura de dominio.

  Operacións sobre os servidores de dominio.

  Establecementos de relacións de confianza.

  Sitios e subredes.

  Roles. Mestres de operacións.

 Bosques. Subdominios. Unidades organizativas.

 Controladores do dominio.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Administración de dominios 53

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Centraliza a información en servidores administrando estruturas de dominios, e analiza as súas vantaxes. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Administráronse contas de usuario e de equipamentos.

CA2.2 Centralizouse a información persoal dos usuarios do dominio mediante o uso de perfís móbiles e cartafoles persoais.

CA2.3 Creáronse e administráronse grupos de seguridade.

CA2.4 Creáronse patróns que faciliten a administración de usuarios con características similares.

CA2.5 Organizáronse os obxectos do dominio para facilitar a súa administración.

CA2.6 Utilizáronse máquinas virtuais para administrar dominios e verificar o seu funcionamento.

CA2.7 Documentáronse as tarefas realizadas.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas gráficas e en liña de comandos para a administración de dominios.

 Obxectos do dominio. Organización dos obxectos na estrutura do dominio.

 Tipos de contas. Contas de usuarios e equipamentos.

 Administración de contas. Contas predeterminadas.

 Contrasinais. Bloqueos de conta.

 Perfís móbiles e obrigatorios.

 Cartafoles persoais.

 Patróns de usuario. Variables de contorno.

 Administración de grupos: tipos. Estratexias de aniñamento. Grupos predeterminados.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Gestión de acceso al dominio 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Administra o acceso a dominios respectando os requisitos de seguridade. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Incorporáronselle equipamentos ao dominio.

CA3.2 Configuráronse bloqueos para accesos non autorizados ao dominio.

CA3.3 Administrouse o acceso aos recursos do dominio.

CA3.4 Tivéronse en conta os requisitos de seguridade.

CA3.5 Implementáronse e verificáronse directivas de grupo.

CA3.6 Asignáronse directivas de grupo.

CA3.7 Documentáronse as tarefas e as incidencias.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos do dominio.

 0Ferramentas de xestión das directivas de grupo.

 Permisos e dereitos.

 Administración do acceso a recursos.

 Permisos de rede. Permisos locais. Herdanza. Permisos efectivos.

 Delegación de permisos.

 Listas de control de acceso.

 Directivas de grupo. Creación, enlace e distribución.

 Directivas de seguridade. Dereitos de usuarios. Obxectos de directiva. Ámbito das directivas. Patróns.

 Tarefas de administración das directivas de grupo.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Supervisión del rendimiento del sistema 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Detecta problemas de rendemento monitorizando o sistema coas ferramentas adecuadas, e documenta o procedemento. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os obxectos monitorizables nun sistema informático.

CA1.2 Identificáronse os tipos de sucesos.

CA1.3 Utilizáronse ferramentas de monitorización en tempo real.

CA1.4 Monitorizouse o rendemento mediante rexistros de contador e de seguimento do sistema.

CA1.5 Planificáronse e configuráronse alertas de rendemento.

CA1.6 Interpretáronse os rexistros de rendemento almacenados.

CA1.7 Analizouse o sistema mediante técnicas de simulación para mellorar o rendemento.

CA1.8 Actuouse sobre os servizos e os procesos en función das necesidades do sistema.

CA1.9 Elaborouse documentación de soporte e de incidencias.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas de monitorización en tempo real.

 Ferramentas de monitorización continuada.

 Ferramentas de análise do rendemento.

 Tipos de sucesos.

 Rexistros de sucesos.

 Monitorización de sucesos.

 Xestión de aplicacións, servizos, procesos e subprocesos.

 Monitorización de aplicacións e procesos.

 Monitorización do sistema e do seu rendemento. Xeración de rexistros de funcionamento. Ferramentas de análise dos rexistros. Protocolo SNMP.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Auditorías - Seguridad 2

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Audita o uso e o acceso a recursos, respectando as necesidades de seguridade do sistema. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse os obxectos e os sucesos auditables.

CA2.2 Elaborouse un plan de auditorías.

CA2.3 Identificáronse as repercusións das auditorías no rendemento do sistema.

CA2.4 Auditáronse sucesos correctos e erróneos.

CA2.5 Auditáronse os intentos de acceso e os accesos a recursos do sistema.

CA2.6 Xestionáronse os rexistros de auditoría.

CA2.7 Documentouse o proceso de auditoría e os seus resultados.

4.12.e) Contidos

Contidos

 Requisitos de seguridade do sistema e dos datos.

 Obxectivos da auditoría.

 Ámbito da auditoría. Aspectos auditables.

 Mecanismos de auditoría. Alarmas e accións correctivas.

 Información do rexistro de auditoría.

 Técnicas e ferramentas de auditoría.

 Informes de auditoría.
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Resolución de incidencias y asistencia técnica 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza tarefas de mantemento e asistencia técnica asegurando o correcto funcionamento dos sistemas informáticos. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse mecanismos de actualización do software base do sistema.

CA3.2 Configurouse e utilizouse un servidor de actualizacións.

CA3.3 Planificáronse protocolos de actuación para resolver incidencias.

CA3.4 Seguíronse os protocolos de actuación para resolver incidencias.

CA3.5 Deuse asistencia técnica presencial e a través da rede.

CA3.6 Documentáronse as incidencias observadas e a súa resolución.

4.13.e) Contidos

Contidos

 Interpretación, análise e elaboración de documentación técnica.

 Servidores de actualizacións automáticas.

 Partes de incidencias.

 Protocolos de actuación.

 Técnicas de asistencia remota aos usuarios.

- 21 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

MÍNIMOS EXIGIBLES

Los mínimos exigibles son los marcados en esta programación cómo tal mediante los criterios de evaluación.

EVALUACIÓN

La evaluación tiene un carácter continuo. Por este motivo será necesaria la asistencia del alumnado a las actividades programadas para el módulo

profesional.

El número de faltas que implica la pérdida del derecho a la evaluación continua en el módulo será el 10% respeto de su duración total.

A continuación se detallan los instrumentos y procedimientos de evaluación así como los criterios de calificación para alumnos con evaluación

continua:

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Pruebas: El alumno deberá realizar una serie de pruebas en las que se evaluarán por grupos de unidades de trabajo. En cada evaluación se

analizarán una o varias pruebas parciales que permitirán al alumno ir superando grupos de unidades de trabajo.

A final de curso, se realizará un prueba de recuperación global, que coincidirá con la prueba para alumnos con pérdida de derecho a evaluación

continua, en la que los alumnos podrán recuperar la materia pendiente. Cada alumno deberá examinarse solo de las unidades que no había tenido

superadas.

- Trabajos/Actividades: En alguna evaluación el profesor podrá solicitar la entrega de alguno trabajo y/o las actividades de aprendizaje resueltas,

que los alumnos deberán presentar en tiempo y forma.

- Actitudes: Las actitudes presentadas por el alumno, observadas directamente polo profesor durante el desarrollo del módulo serán tenidas en

consideración para la evaluación del módulo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Pruebas

- Las pruebas se puntuarán de 0 a 10 puntos.

- Para superarlas la nota deberá ser igual o mayor de 5 puntos.

- Se calculará la media ponderada de todas las pruebas realizadas en el trimestre.

- Tendrán un peso del 70% sobre la nota de la evaluación

- Para superar cada evaluación todas las pruebas deberán estar superadas

- En alguna unidad de trabajo a prueba podrá ser sustituida por la entrega de alguno trabajo, en este caso, este trabajo tendrá igual un peso del

70%

2. Trabajos y/o actividades

- Se puntuarán de 0 a 10 puntos

- Para superar la evaluación a nota deberá ser igual o mayor de 5 puntos en cada uno de ellos

- Se calculará la nota media ponderada de los trabajos y actividades presentados en cada trimestre

- Tendrá un peso del 20% sobre la nota de la evaluación.

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

- Las actitudes presentadas polo alumno, incluida la asistencia regular las clases se puntuarán de 0 a 10.

- Esta parte tendrá un peso del 10% de la nota del módulo.

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

El/la alumno/a que no cumplan con los mínimos exigibles de cada unidad didáctica, repetirá las actividades referentes a esas unidades didácticas

no superadas, junto con la entrega de un cuestionario-adecuadamente resuelto- sobre dichas UDs. Al finalizar, deberá superar una prueba de

recuperación escrita teórico - práctica individualizada y/o supuesto práctico, de las UDs en cuestión.

Las pruebas de recuperación podrán ser antes o después de finalizar el trimestre al que pertenecen las UDs en cuestión, y serán realizadas,

siempre y cuando el tiempo empleado en ellas no interfiera con el correcto desarrollo de la programación del curso, o en otro caso, podrán ser

canceladas por motivos de faltas de orden continuas y generalizadas por parte del alumnado, quedando las pruebas de recuperación en Junio.

Todas las partes suspensas serán evaluadas en Junio.

La prueba de recuperación final y/o de evaluación aprobada, será calificada con un 5 (cinco).

El alumnado con este módulo pendiente deberá realizar los ejercicios prácticos -de cada una de las U.Didácticas-, vía aula virtual, que se le

establezcan y cumpliendo con los plazos establecidos por el profesor. Éstos serán evaluados y corregidos. Los ejercicios erróneos deberán ser

corregidos por el/la alumno/a y reenviados por el mismo medio, en tiempo y forma, según lo establecido previamente.

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

El alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua, tendrá que realizar cuestionarios, ejercicios y trabajos prácticos individuales,

referentes a las UDs que se desarrollaron durante su inasistencia a clase y el período desde el cual ha perdido el derecho a evaluación continua,

con el objeto que el alumnado alcance los mínimos exigibles para cada UDs en cuestión.

El 80% de las tareas a realizar por el/la alumno/a  deberán ser realizadas fuera del horario escolar. Todas las ayudas, corrección y/o dudas sobre

las mismas se resolverán en el horario de clase o a través del aula virtual.

En el mes de junio deberá recuperar los exámenes teórico - prácticos no realizados en el curso.

Estos exámenes se evaluarán con una nota máxima de 5 - Aprobado.

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

Durante el curso, se irá evaluando el cumplimiento de la programación. Cualquier desviación se evaluará si es positiva o no, aplicando las

correcciones necesarias o tomando debida nota para la actualización de la programación del siguiente curso académico.
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Para la evaluación del grado de cumplimiento de objetivos y contenidos, se tendrá en cuenta, entre otros, el nivel de comprensión y aplicación de lo

aprendido por el/la alumno/a, observando la realización de actividades prácticas de distintos niveles de dificultad, el nivel de las preguntas y/o

respuestas dadas por el/la alumno/a.

Para la evaluación del cumplimiento de la temporalización, ésta se irá adecuando al nivel intelectual del alumnado. Por cuanto, la temporalización

será variable durante el curso, teniéndose como referencia la aproximación a la establecida para esta programación.

También se tomará en cuenta la disponibilidad de los materiales, en cuanto a cantidad, calidad y tiempo de disposición, necesaria para el

cumplimiento de cada una de las actividades prácticas programadas.

Al finalizar el curso se elaborará la memoria del módulo, donde, entre otras, se indicará el grado de cumplimiento de la programación y se dejará

constancia de todas las incidencias  ocurridas durante el curso, causas y consecuencias, cómo se resolvió y si fue una situación puntual o será

causante de modificación a la programación del siguiente curso académico.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Antes de iniciar la primera UD, se realizará una evaluación inicial del alumnado, con el objetivo de adquirir información sobre aspectos cognitivos y

destrezas manuales e intelectuales, especialmente importantes para este módulo.

Instrumento:

Se utilizará un cuestionario personal, donde se incluirán preguntas sobre definiciones, uso y/o conocimiento básico de software de base, así como

sistemas operativos conocidos y/o utilizados. También se cubrirá aspectos como sistema informático personal -descripción, tipo de uso, frecuencia,

conexión a internet, habilidades, etc.-

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

Las medidas previstas para la atención del alumnado con necesidades especiales de aprendizaje, se realizarán en horario de clase, en forma de

orientación individualizada para hacer un seguimiento personalizado del proceso educativo, con el fin de ayudar al alumnado a superar los

obstáculos que puedan dificultar su aprendizaje.

También se utilizará estrategias didácticas, actividades y recursos adecuados al momento y situación concreta de enseñanza-aprendizaje.

Contarán con la posibilidad de participar en situaciones de trabajo en grupo, para poder equiparar conocimientos y/o destrezas.

En todos los casos la profesora propondrá actividades de enseñanza-aprendizaje más simples para que el alumnado alcance los mínimos

exigibles, según establece esta programación.

En los casos que corresponda se acturá según el Protocolo II-6 Trastornos de aprendizaje, desarrollado y publicado por el Centro Educativo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

-Educación moral y cívica: se mostrará al alumnado aspectos de la vida cotidiana en los que es necesario respetar unas normas básicas y adoptar

actitudes positivas y solidarias para la convivencia en sociedad, lo que se pondrá en práctica con la realización de actividades en grupo a la vez

que se asociará el trabajo de clase y del taller con aquel que se realiza en la empresa del sector informático.

-Educación para la paz: se velará en todo momento por la comunicación a través de un lenguaje no violento, así como se prestará atención a la

prevención de conflictos en el aula y a la resolución pacífica de los mismos.
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-Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: se pondrá de manifiesto tal igualdad a la hora de realizar los grupos de alumnos y

alumnas para el desarrollo de cada una de las actividades planteadas, aumentando además el uso un lenguaje respetuoso en el aula.

-Educación ambiental: primará el uso y generación de documentación en formato digital para evitar en la medida de lo posible el derroche de papel.

Además, en toda la operación de montaje y mantenimiento de ordenadores, se atenderá a la retirada selectiva de los residuos generados, como

así también a la necesidad de utilizar puntos limpios para la entrega de material contaminante y/o de reciclaje.

-Educación del consumidor: concienciar al alumnado del uso de software libre.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Se realizará una charla-debate sobre el software libre en Galicia, a través de una empresa dedicada a la promoción del software libre. Actividad la

cual se plantea que dure aproximadamente 2 horas y se desarrollará en el 1º Trimestre.

10.Outros apartados

10.1) Semipresencialidade

Este módulo opta pola semipresencialidade polas limitacións de espazo para os alumnos.

Os alumnos que queden nacas, ese día farán uso da aulavirtual.

10.2) Covid

Por mor da situación de pandemia actual, e de ser necesario un confinamento, faránse as clases de xeito telemático empregando os sistemas

validados pola Consellería de Educación.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Xulián Magariños 2020/202115026391 Negreira

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Administración de sistemas informáticos en rede Ciclos
formativos de
grao superior

CSIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0378 Seguridade e alta dispoñibilidade 62020/2021 126105

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

Profesorado asignado ao módulo CARLOS ROSADO PÉREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

- Este módulo profesional contén a formación necesaria para seleccionar e utilizar técnicas e ferramentas específicas de seguridade informática no

ámbito da administración de sistemas. Ademais, ha servir para coñecer arquitecturas de alta dispoñibilidade e utilizar ferramentas de virtualización

na implantación de servizos de alta dispoñibilidade.

- As funcións da administración segura de sistemas abranguen aspectos como:

   * Coñecemento e correcta manipulación de todos os elementos que forman o compoñente físico e lóxico dos equipamentos.

   * Adopción de prácticas seguras consonte os plans de seguridade física e lóxica do sistema.

   * Coñecemento e uso de técnicas seguras de acceso remoto a un sistema, tanto en modo usuario como en modo administrativo.

   * Selección e aplicación de técnicas e ferramentas de seguridade activa que actúen como medidas preventivas ou paliativas ante ataques a ao

sistema.

   * Instalación e configuración de ferramentas de protección perimetral, tornalumes e servidores proxy.

   * Instalación e configuración de servizos de alta dispoñibilidade que garantan a continuidade de servizos e a dispoñibilidade de datos.

   * Coñecemento e aplicación da lexislación no ámbito do tratamento dixital da información.

- As actividades profesionais asociadas a estas funcións aplícanse en:

   * Mantemento de equipamentos (hardware e software).

   * Administración de sistemas en pequenas e medianas empresas.

   * Persoal técnico de administración de sistemas en centros de procesamento de datos.

   * Persoal técnico de apoio en empresas especializadas en seguridade informática.

- A formación do módulo contribúe a alcanzar os seguintes obxectivos xerais:

   * Seleccionar sistemas de protección e recuperación, analizando as súas características funcionais, para pór en marcha solucións de alta

dispoñibilidade.

   * Identificar condicións de equipamentos e instalacións, interpretando plans de seguridade e especificacións de fábrica, para supervisar a

seguridade física.

   * Aplicar técnicas de protección contra ameazas externas, así como tipificalas e avalialas, para asegurar o sistema.

   * Aplicar técnicas de protección contra perdas de información, analizando plans de seguridade e necesidades de uso para asegurar os datos.

   * Establecer a planificación de tarefas, analizando actividades e cargas de traballo do sistema, para xestionar o mantemento.

   * Identificar os cambios tecnolóxicos, organizativos, económicos e laborais na actividade propia, analizando as súas implicacións no ámbito de

traballo, para resolver problemas e manter unha cultura de actualización e innovación.

- A formación do módulo contribúe a alcanzar as seguintes competencias profesionais, persoais e sociais:

   * Mellorar o rendemento do sistema configurando os dispositivos de hardware consonte os requisitos de funcionamento.

   * Avaliar o rendemento dos dispositivos de hardware identificando posibilidades de mellora segundo as necesidades de funcionamento.

   * Pór en práctica solucións de alta dispoñibilidade, analizando as opcións do mercado, para protexer e recuperar o sistema ante situacións

imprevistas.

   * Supervisar a seguridade física segundo especificacións de fábrica e o plan de seguridade, para evitar interrupcións na prestación de servizos do

sistema.

   * Asegurar o sistema e os datos segundo as necesidades de uso e as condicións de seguridade establecidas, para previr fallos e ataques

externos.

   * Diagnosticar as disfuncións do sistema e adoptar as medidas correctivas para restablecer a súa funcionalidade.

   * Xestionar e/ou realizar o mantemento dos recursos da súa área (programando e verificando ou seu cumprimento), en función das cargas de

traballo e o plan de mantemento.

   * Manter o espírito de innovación e actualización no ámbito de ou seu traballo para adaptarse aos cambios tecnolóxicos e organizativos de ou

seu ámbito profesional.

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

   * Participar de xeito activo na vida económica, social e cultural, con actitude crítica e responsable.
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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 Introdución á Seguridade da InformaciónIntrodución á
Seguridade da
Información

8 6

2 Lei Serv. Soc. Infor. e Comercio Elect.LSSI-CE 4 3

3 Lei Org. Protección de datosLOPD 9 7

4 Medidas de seg. Física e lóxicaSeguridade defensiva 10 8

5 Introducción ás medidas de seg. en redeSeguridade nas redes 20 16

6 FirewallsFirewalls 16 13

7 ProxysProxys 12 10

8 Técnicas de acceso remoto seguroAcceso Remoto 8 6

9 Técnicas de seg. Ofensiva e auditoríasAuditorías e
Seguridade Ofensiva

6 5

10 Cifrado, lei sinatura dixital, dni-e.Criptoloxía. Lei
Sinatura dixital

6 5

11 Sistemas de alta dispoñibilidadeAlta dispoñibilidade 27 21
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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 da Información 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Adopta pautas e prácticas de tratamento seguro da información, e recoñece a vulnerabilidade dun sistema informático e a necesidade de o asegurar. NO

RA7 - Recoñece a lexislación e a normativa sobre seguridade e protección de datos, e valora a súa importancia. 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 asegurar a privacidade, a coherencia e a dispoñibilidade da información nos sistemas informáticos.

CA1.2 Describíronse as diferenzas entre seguridade física e lóxica.

CA1.3 Clasificáronse os tipos principais de vulnerabilidade dun sistema informático, segundo a súa tipoloxía e a súa orixe.

CA1.4 Contrastouse a incidencia das técnicas de enxeñaría social nas fraudes informáticas.

CA1.9 Identificáronse as fases da análise forense ante ataques a un sistema.

CA7.1 Describiuse a lexislación sobre protección de datos de carácter persoal.

CA7.2 Determinouse a necesidade de controlar o acceso á información persoal almacenada.

CA7.6 Contrastáronse as normas sobre xestión de seguridade da información.

CA7.7 Comprendeuse a necesidade de coñecer e respectar a normativa legal aplicable.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Fiabilidade, confidencialidade, integridade e dispoñibilidade.

 Elementos vulnerables no sistema informático: hardware, software e datos.

 Análise das principais vulnerabilidades dun sistema informático.

 Tipos de ameazas: físicas e lóxicas.

 Análise forense en sistemas informáticos: obxectivo. Recollida e análise de incidencias.

 Ferramentas empregadas na análise forense.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 LSSI-CE 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Recoñece a lexislación e a normativa sobre seguridade e protección de datos, e valora a súa importancia. NO

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

Criterios de avaliación

CA7.5 Describiuse a lexislación actual sobre os servizos da sociedade da información e o comercio electrónico.

CA7.7 Comprendeuse a necesidade de coñecer e respectar a normativa legal aplicable.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Lexislación sobre protección de datos e sobre os servizos da sociedade da información e o correo electrónico.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 LOPD 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Adopta pautas e prácticas de tratamento seguro da información, e recoñece a vulnerabilidade dun sistema informático e a necesidade de o asegurar. NO

RA7 - Recoñece a lexislación e a normativa sobre seguridade e protección de datos, e valora a súa importancia. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Adoptáronse políticas de contrasinais.

CA7.1 Describiuse a lexislación sobre protección de datos de carácter persoal.

CA7.2 Determinouse a necesidade de controlar o acceso á información persoal almacenada.

CA7.3 Identificáronse as figuras legais que interveñen no tratamento e no mantemento dos ficheiros de datos.

CA7.4 Contrastouse o deber de pór ao dispor das persoas os datos persoais que lles atinxen.

CA7.7 Comprendeuse a necesidade de coñecer e respectar a normativa legal aplicable.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Seguridade lóxica: Criptografía. Listas de control de acceso. Establecemento de políticas de contrasinais. Sistemas biométricos de identificación. Políticas de almacenamento. Medios de
almacenamento.
 Copias de seguridade e imaxes de respaldo.

 Recuperación de datos.

 Lexislación sobre protección de datos e sobre os servizos da sociedade da información e o correo electrónico.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Seguridade defensiva 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Adopta pautas e prácticas de tratamento seguro da información, e recoñece a vulnerabilidade dun sistema informático e a necesidade de o asegurar. NO

RA2 - Implanta mecanismos de seguridade activa, para o que selecciona e executa contramedidas ante ameazas ou ataques ao sistema. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Valoráronse as vantaxes do uso de sistemas biométricos.

CA2.1 Clasificáronse os principais tipos de ameazas lóxicas contra un sistema informático.

CA2.2 Verificouse a orixe e a autenticidade das aplicacións instaladas nun equipamento, así como o estado de actualización do sistema operativo.

CA2.3 Identificouse a anatomía dos ataques máis habituais, así como as medidas preventivas e paliativas dispoñibles.

CA2.4 Analizáronse diversos tipos de ameazas, ataques e software malicioso, en contornos de execución controlados.

CA2.5 Implantáronse aplicacións específicas para a detección de ameazas e a eliminación de software malicioso.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Pautas e prácticas seguras.

 Seguridade física e ambiental: Localización e protección física dos equipamentos e dos servidores. Sistemas de alimentación ininterrompida.

 Seguridade lóxica: Criptografía. Listas de control de acceso. Establecemento de políticas de contrasinais. Sistemas biométricos de identificación. Políticas de almacenamento. Medios de
almacenamento.
 Ataques e contramedidas en sistemas informáticos.

 Clasificación dos ataques.

 Ferramentas preventivas e paliativas: instalación e configuración.

 Actualización de sistemas e aplicacións.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Seguridade nas redes 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Adopta pautas e prácticas de tratamento seguro da información, e recoñece a vulnerabilidade dun sistema informático e a necesidade de o asegurar. NO

RA2 - Implanta mecanismos de seguridade activa, para o que selecciona e executa contramedidas ante ameazas ou ataques ao sistema. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Recoñeceuse a necesidade de establecer un plan integral de protección perimetral, nomeadamente en sistemas conectados a redes públicas.

CA2.7 Avaliáronse as medidas de seguridade dos protocolos usados en redes de comunicación.

CA2.8 Recoñeceuse a necesidade de inventariar e controlar os servizos de rede que se executan nun sistema.

CA2.9 Describíronse os tipos e as características dos sistemas de detección de intrusións.

4.5.e) Contidos

Contidos

  Monitorización do tráfico en redes: captura e análise; aplicacións.

  Seguridade nos protocolos para comunicacións sen fíos.

  Sistemas de detección de intrusións.

 Seguridade na conexión con redes públicas.

 Elementos básicos da seguridade perimetral: encamiñador fronteira; tornalumes; redes privadas virtuais.

 Perímetros de rede. Zonas desmilitarizadas.

 Arquitectura débil e forte de subrede protexida.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Firewalls 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Implanta tornalumes (firewalls) para asegurar un sistema informático, analiza as súas prestacións e controla o tráfico cara á rede interna. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Describíronse as características, os tipos e as funcións dos tornalumes.

CA4.2 Clasificáronse os niveis en que se realiza a filtraxe de tráfico.

CA4.3 Configuráronse filtros nun tornalumes a partir dunha listaxe de regras de filtraxe.

CA4.4 Revisáronse os rexistros de sucesos de tornalumes, para verificar que as regras se apliquen correctamente.

CA4.5 Interpretouse a documentación técnica de distintos tornalumes hardware nos idiomas máis empregados pola industria.

CA4.6 Probáronse distintas opcións para implementar tornalumes, tanto de software como de hardware.

CA4.7 Diagnosticáronse problemas de conectividade nos clientes provocados polos tornalumes.

CA4.8 Planificouse a instalación de tornalumes para limitar os accesos a determinadas zonas da rede.

CA4.9 Elaborouse documentación relativa á instalación, configuración e uso de tornalumes.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Utilización de tornalumes.

 Filtraxe de paquetes de datos.

 Tipos de tornalumes: características e funcións principais: Uso das características de tornalumes incorporadas no sistema operativo. Implantación de tornalumes en sistemas libres e
propietarios. Instalación e configuración. Tornalumes hardware.
 Regras de filtraxe de tornalumes.

 Probas de funcionamento: sondaxe.

 Rexistros de sucesos nos tornalumes.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Proxys 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Implanta servidores proxy, aplicando criterios de configuración que garantan o funcionamento seguro do servizo. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse os tipos de proxy, as súas características e as súas funcións principais.

CA5.2 Instalouse e configurouse un servidor proxy cache.

CA5.3 Configuráronse os métodos de autenticación no proxy.

CA5.4 Configurouse un proxy en modo transparente.

CA5.5 Utilizouse o servidor proxy para establecer restricións de acceso web.

CA5.6 Arranxáronse problemas de acceso desde os clientes ao proxy.

CA5.7 Realizáronse probas de funcionamento do proxy, monitorizando a súa actividade con ferramentas gráficas.

CA5.8 Configurouse un servidor proxy en modo inverso.

CA5.9 Elaborouse documentación relativa á instalación, a configuración e o uso de servidores proxy.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Tipos de proxy: características e funcións.

 Instalación de servidores proxy.

 Instalación e configuración de clientes proxy.

 Configuración do almacenamento na cache dun proxy.

 Configuración de filtros.

 Métodos de autenticación nun proxy.

 Proxy inverso.

 Encadeamento e xerarquías.

 Probas de funcionamento.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Acceso Remoto 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático, para o que interpreta e aplica o plan 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

CA3.1 Describíronse escenarios típicos de sistemas con conexión a redes públicas en que cumpra fortificar a rede interna.

CA3.2 Clasificáronse as zonas de risco dun sistema, segundo criterios de seguridade perimetral.

CA3.3 Identificáronse os protocolos seguros de comunicación e os seus ámbitos de uso.

CA3.4 Configuráronse redes privadas virtuais mediante protocolos seguros a distintos niveis.

CA3.5 Implantouse un servidor como pasarela de acceso á rede interna desde localizacións remotas.

CA3.6 Identificáronse e configuráronse os métodos posibles de autenticación no acceso de usuarios remotos a través da pasarela.

CA3.7 Instalouse, configurouse e integrouse na pasarela un servidor remoto de autenticación.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Redes privadas virtuais. VPN. Beneficios e desvantaxes con respecto ás liñas dedicadas. VPN a nivel de enlace. VPN a nivel de rede. SSL e IPSec. VPN a nivel de aplicación. SSH.

 Servidores de acceso remoto: Protocolos de autenticación. Configuración de parámetros de acceso. Servidores de autenticación.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Auditorías e Seguridade Ofensiva 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Implanta mecanismos de seguridade activa, para o que selecciona e executa contramedidas ante ameazas ou ataques ao sistema. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.3 Identificouse a anatomía dos ataques máis habituais, así como as medidas preventivas e paliativas dispoñibles.

CA2.4 Analizáronse diversos tipos de ameazas, ataques e software malicioso, en contornos de execución controlados.

CA2.8 Recoñeceuse a necesidade de inventariar e controlar os servizos de rede que se executan nun sistema.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Análise forense en sistemas informáticos: obxectivo. Recollida e análise de incidencias.

 Ferramentas empregadas na análise forense.

 Ataques e contramedidas en sistemas informáticos.

  Riscos potenciais dos servizos de rede. Software para detección de vulnerabilidades.

  Intentos de penetración: tipoloxía.

 Clasificación dos ataques.

 Anatomía de ataques e análise de software malicioso.

 Realización de auditorías de seguridade.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Criptoloxía. Lei Sinatura dixital 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Adopta pautas e prácticas de tratamento seguro da información, e recoñece a vulnerabilidade dun sistema informático e a necesidade de o asegurar. NO

RA2 - Implanta mecanismos de seguridade activa, para o que selecciona e executa contramedidas ante ameazas ou ataques ao sistema. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.7 Aplicáronse técnicas criptográficas no almacenamento e na transmisión da información.

CA2.6 Utilizáronse técnicas de cifraxe, sinaturas e certificados dixitais nun contorno de traballo baseado no uso de redes públicas.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Seguridade lóxica: Criptografía. Listas de control de acceso. Establecemento de políticas de contrasinais. Sistemas biométricos de identificación. Políticas de almacenamento. Medios de
almacenamento.
 0Técnicas de cifraxe da información: clave pública e clave privada; certificados dixitais; sinaturas.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Alta dispoñibilidade 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Implanta solucións de alta dispoñibilidade empregando técnicas de virtualización, e configura os contornos de proba. 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 Analizáronse supostos e situacións en que cumpra pór en marcha solucións de alta dispoñibilidade.

CA6.2 Identificáronse solucións de hardware para asegurar a continuidade no funcionamento dun sistema.

CA6.3 Avaliáronse as posibilidades da virtualización de sistemas para pór en práctica solucións de alta dispoñibilidade.

CA6.4 Implantouse un servidor redundante que garanta a continuidade de servizos en casos de caída do servidor principal.

CA6.5 Implantouse un balanceador de carga á entrada da rede interna.

CA6.6 Implantáronse sistemas de almacenamento redundante sobre servidores e dispositivos específicos.

CA6.7 Avaliouse a utilidade dos sistemas de clúster para aumentar a fiabilidade e a produtividade do sistema.

CA6.8 Analizáronse solucións de futuro para un sistema con demanda crecente.

CA6.9 Esquematizáronse e documentáronse solucións para supostos con necesidades de alta dispoñibilidade.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Definición e obxectivos.

 Análise de configuracións de alta dispoñibilidade. Funcionamento ininterrompido. Integridade de datos e recuperación de servizo. Servidores redundantes. Sistemas de clústers.
Balanceadores de carga.
 Instalación e configuración de solucións de alta dispoñibilidade.

 Virtualización de sistemas. Posibilidades da virtualización de sistemas. Ferramentas para a virtualización. Configuración e uso de máquinas virtuais. Alta dispoñibilidade e virtualización.
Simulación de servizos con virtualización. Análise e optimización
 Virtualización en contornos de produción.
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MINIMOS ESIXIBLES:

Unidade Didáctica 1: Introdución á Seguridade da Información

- Valorar a importancia de asegurar a privacidade, a coherencia e a dispoñibilidade da información nos sistemas informáticos.

- Describir as diferenzas entre seguridade física e lóxica.

- Clasificar os tipos principais de vulnerabilidade dun sistema informático, segundo a súa tipoloxía e a súa orixe.

- Contrastar a incidencia das técnicas de enxeñaría social nas fraudes informáticas.

- Identificar as fases da análise forense ante ataques a un sistema.

- Describir a lexislación sobre protección de datos de carácter persoal.

- Determinar a necesidade de controlar o acceso á información persoal almacenada.

- Contrastar as normas sobre xestión de seguridade da información.

- Comprender a necesidade de coñecer e respectar a normativa legal aplicable.

Unidade Didáctica 2: LSSI-CE

- Describir a lexislación actual sobre os servizos da sociedade da información e o comercio electrónico.

- Comprender a necesidade de coñecer e respectar a normativa legal aplicable.

Unidade Didáctica 3: LOPD

- Describir a lexislación sobre protección de datos de carácter persoal.

- Determinar a necesidade de controlar o acceso á información persoal almacenada.

- Identificar as figuras legais que interveñen no tratamento e no mantemento dos ficheiros de datos.

- Contrastar o deber de pór ao dispor das persoas os datos persoais que lles atinxen.

- Adoptar políticas de contrasinais.

Unidade Didáctica 4: Seguridade defensiva

- Valorar as vantaxes do uso de sistemas biométricos.

- Clasificar os principais tipos de ameazas lóxicas contra un sistema informático.

- Verificar a orixe e a autenticidade das aplicacións instaladas nun equipamento, así como o estado de actualización do sistema operativo.

- Identificar a anatomía dos ataques máis habituais, así como as medidas preventivas e paliativas dispoñibles.

- Analizar diversos tipos de ameazas, ataques e software malicioso, en  contornos de execución controlados.

- Implantar aplicacións específicas para a detección de ameazas e a eliminación de software malicioso.

Unidade Didáctica 5: Seguridade nas redes

- Recoñer a necesidade de establecer un plan integral de protección perimetral, nomeadamente en sistemas conectados a redes públicas.

- Avaliar as medidas de seguridade dos protocolos usados en redes de comunicación.

- Recoñer a necesidade de inventariar e controlar os servizos de rede que se executan nun sistema.

- Describir os tipos e as características dos sistemas de detección de intrusións.

Unidade Didáctica 6: Firewalls

- Describir as características, os tipos e as funcións dos tornalumes.

- Clasificar os niveis en que se realiza a filtraxe de tráfico.

- Configurar filtros nun tornalumes a partir dunha listaxe de regras de filtraxe.

- Revisar os rexistros de sucesos de tornalumes, para verificar que as regras se apliquen correctamente.

- Interpretara documentación técnica de distintos tornalumes hardware nos idiomas máis empregados pola industria.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Probar distintas opcións para implementar tornalumes, tanto de software como de hardware.

- Diagnosticar problemas de conectividade nos clientes provocados polos tornalumes.

- Planificar a instalación de tornalumes para limitar os accesos a determinadas zonas da rede.

- Elaborar documentación relativa á instalación, configuración e uso de tornalumes.

Unidade Didáctica 7: Proxys

- Identificar os tipos de proxy, as súas características e as súas funcións principais.

- Instalar e configurar un servidor proxy cache.

- Configurar os métodos de autenticación no proxy.

- Configurar un proxy en modo transparente.

- Utilizar o servidor proxy para establecer restricións de acceso web.

- Arranxar problemas de acceso desde os clientes ao proxy.

- Realizar probas de funcionamento do proxy, monitorizando a súa actividade con ferramentas gráficas.

- Configurar un servidor proxy en modo inverso.

- Elaborar documentación relativa á instalación, a configuración e o uso de servidores proxy.

Unidade Didáctica 8: Acceso Remoto

- Describir escenarios típicos de sistemas con conexión a redes públicas en que cumpra fortificar a rede interna.

- Clasificar as zonas de risco dun sistema, segundo criterios de seguridade perimetral.

- Identificar os protocolos seguros de comunicación e os seus ámbitos de uso.

- Configurar redes privadas virtuais mediante protocolos seguros a distintos niveis.

- Implantar un servidor como pasarela de acceso á rede interna desde localizacións remotas.

- Identificar e configurar os métodos posibles de autenticación no acceso de usuarios remotos a través da pasarela.

- Instalar, configurar e integrar na pasarela un servidor remoto de autenticación.

Unidade Didáctica 9: Auditorías e Seguridade Ofensiva

- Identificar a anatomía dos ataques máis habituais, así como as medidas preventivas e paliativas dispoñibles.

- Analizar diversos tipos de ameazas, ataques e software malicioso, en contornos de execución controlados.

- Coñecer e executar as distintas fases das que se compoñen as metodoloxías de auditoría máis empregados hoxe en día.

- Recoñecer a necesidade de inventariar e controlar os servizos de rede que se executan nun sistema.

Unidade Didáctica 10: Criptoloxía. Lei Sinatura dixital

- Aplicar técnicas criptográficas no almacenamento e na transmisión da nformación.

- Utilizar técnicas de cifraxe, sinaturas e certificados dixitais nun contorno de traballo baseado no uso de redes públicas.

Unidade Didáctica 11: Alta dispoñibilidade

- Analizar supostos e situacións en que cumpra pór en marcha solucións de alta dispoñibilidade.

- Identificar solucións de hardware para asegurar a continuidade no funcionamento dun sistema.

- Avaliar as posibilidades da virtualización de sistemas para pór en práctica solucións de alta dispoñibilidade.

- Implantar un servidor redundante que garanta a continuidade de servizos en casos de caída do servidor principal.

- Implantar un balanceador de carga á entrada da rede interna.

- Implantar sistemas de almacenamento redundante sobre servidores e dispositivos específicos.

- Avaliar a utilidade dos sistemas de clúster para aumentar a fiabilidade e a produtividade do sistema.

- Analizar solucións de futuro para un sistema con demanda crecente.

- Esquematizar e documentar solucións para supostos con necesidades de alta dispoñibilidade.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Probas:

- A medida que o curso avanza, as unidades didácticas vanse facendo máis complexas e moitas delas baseanse nas anteriores. Como norma

xeral, realizarase unha proba escrita por cada dúas unidades de traballo; sen embargo, o número de unidades de traballo podería aumentar ou
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diminuir se fose o máis indicado para obter mellores resultados no proceso de ensinanza-aprendizaxe.

- Estas probas constarán de forma xeral de dúas partes:

* Escrita sobre contidos teóricos das unidades.

* Práctica simulando unha situación real de traballo, onde o alumno deberá demostrar o dominio dos contidos e procedementos adquiridos para

levar a cabo a tarefa dunha forma axeitada e nun tempo adecuado.

- En cada parte figurará a puntuación asignada a cada pregunta.

- No enunciado informarase da puntuación mínima necesaria en cada parte para acadar o aprobado na proba.

- Como norma xeral a puntuación máxima dunha proba será 10 estando o aprobado nun 5 (traballando con ata 3 decimais) sempre que se chegue

ó aprobado en cada parte.

Traballos de investigación en grupo ou individuais:

- Consistirán na investigación e/ou exposición por parte dun ou dun grupo de alumnos ó resto dos seus compañeiros.

- O traballo versará sobre un tema concreto proposto polo profesor, ó que os alumnos poden suxerir ideas.

- Haberá traballos de reforzo que non sumarán para a nota de avaliación pero que si son de entrega obrigatoria.

- Valorarase:

  * A consecución dos obxectivos a acadar no traballo e a súa forma de implementación.

  * Os contidos do traballo.

  * A capacidade de investigación.

  * A comprensión.

  * A capacidade de explicación

  * Nivel de dificultade do traballo.

- En cada taballo o profesor indicará os obxectivos a acadar, a puntuación máxima e a e a puntuación necesaria para acadar a superación na

proba.

- Todos os traballos son de entrega obrigatoria, salvo que o profesor indique o contrario. Non entregar o traballo en tempo e forma, conlevará a

consideración de suspenso (non superado).

- Como norma xeral a puntuación máxima dunha proba será 10 estando o aprobado nun 5, traballando con ata 3 decimais.

Traballo diario na aula, actitude e asistencia:

- O profesor proporcionará enunciados de exercicios que terán que resolver os alumnos. Algúns serán traballos a entregar ou ben a ensinar na

aula ó profesor para que este verifique o seu correcto funcionamento.

- Cada traballo entregado será puntuado, corrixido e entregado de novo ó alumno para que rectifique os fallos cometidos, e se lle explicarán

aqueles conceptos ou procedementos que non teña claros.

- Haberá traballos de reforzo que non sumarán para a nota de avaliación pero que si son de entrega obrigatoria.

Proxecto final:

- En función da marcha do curso plantexarase, na última parte de mesmo, ó alumnado un proxecto de fin de curso consistente nun traballo,

eminentemente práctico, onde teña que aplicar tanto os coñecementos coma os procedementos adquiridos ó longo de curso.

- Este proxecto ten o mesmo carácter que un exame práctico.

Avaliación:

- En cada avaliación haberá:

  * Dúas ou máis probas.

  * Un o máis traballos.

Avaliación positiva:

- Para ter unha avaliación positiva nunha avaliación é preciso superar todas e cada unha das probas e traballos. No caso de non
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superar todas as probas escritas, prácticas ou traballos, a avalación considerase como non superada.

- De superar todas as probas e traballos a avaliación considerase aprobada.

- De forma xeral, no caso de aprobar a avaliación o cálculo da nota seguirá o seguinte criterio:

  * as probas un 90% da nota da avaliación.

  * os traballos prácticos un 10% da nota da avaliación.

  * Esta porcentaxe será comunicada ó alumnado, e no caso de que a marcha da clase así o suxira poderá modificarse, comunicándollo ó

alumnado con suficiente antelación.

Avaliación negativa:

- No caso de non superar algunha das probas nunha avaliación, o alumno/a terá antes da sesión de avaliación unha proba personalizada, onde

terá a oportunidade de recuperar aquelas partes pendentes.

- No caso de traballos non superados, o profesor asignará ó alumno unha serie de tarefas para entregar nunha data anterior á sesión de avaliación.

- A nota que aparecerá na avaliación será a menor das puntuacións obtidas nas probas.

- Para ó alumnado que ó chegar ó mes de abril teña partes pendentes (non superadas):

  * haberá unha proba final personalizada por alumno, onde poderá recuperar aquelas partes da asignatura que teña suspensas.

  * no caso de traballos non superados, o profesor asignará ó alumno unha serie de tarefas para entregar.

- De superar esta proba/traballos, considerarase que o alumno superou a asignatura.

- No caso de non superar esta proba/traballos, considerase que o alumno non superou a asignatura.

- Para aqueles alumnos que superaron o módulo, a nota final será o promedio das notas das avaliacións xunto coa nota da proba final.

- Para o alumnado que non superou o módulo, a nota final reflictirá a nota da proba final.

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

- No caso de non superar algunha das probas nunha avaliación, o alumno/a terá antes da sesión de avaliación unha proba personalizada, onde

terá a oportunidade de recuperar aquelas partes pendentes.

- No caso de traballos non superados, o profesor asignará ó alumno unha serie de tarefas para entregar nunha data anterior á sesión de avaliación.

- A nota que aparecerá na avaliación será a menor das puntuacións obtidas nas probas.

- Para ó alumnado que ó chegar ó mes de abril teña partes pendentes (non superadas):

  * haberá unha proba final personalizada por alumno, onde poderá recuperar aquelas partes da asignatura que teña suspensas.

  * no caso de traballos non superados, o profesor asignará ó alumno unha serie de tarefas para entregar.

- De superar esta proba/traballos, considerarase que o alumno superou a asignatura.

- No caso de non superar esta proba/traballos, considerase que o alumno non superou a asignatura.

- Para aqueles alumnos que superaron o módulo, a nota final será o promedio das notas das avaliacións xunto coa nota da proba final.

- Para o alumnado que non superou o módulo, a nota final reflictirá a nota da proba final.

- Para ó alumnado que ó chegar ó mes de abril teña partes suspensas e non as supere:

  * Haberá actividades de recuperación presenciais onde faranse traballos e actividades de repaso de todas as unidades didácticas.

  * Haberá un exame escrito e/ou práctico final personalizado por alumno de recuperación.

  * O profesor asignará ó alumno unha serie de tarefas para entregar.

  * De superar todas as probas e traballos a avaliación considerarase que o alumno superou a asignatura, obtendo unha nota como resultado da

aplicación do seguinte criterio:

     - as probas  suporán un 90% da nota da avaliación.
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     - os traballos prácticos un 10% da nota da avaliación.

  * Estas porcentaxe podera cambiar en base ó número e tipoloxía das probas/traballos. Informarase ó alumnado das porcentaxes.

  * No caso de non ter superado todas e cada unha desta/s proba/s e traballos, considerase que o alumno non superou a asignatura.

  * A nota que aparecerá na avaliación será a menor das puntuacións obtidas nas probas.

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

  - Esta proba consistirá de:

   * Unha proba con:

    -  parte escrita na que se incluirán contidos conceptuais das unidades didácticas.

   -   parte práctica de duración adecuada para que o alumno poida demostrar o dominio dos conceptos e procedementos indicados anteriormente.

   * Presentación e defensa ante o profesor, dun ou varios traballos indicados polo profesor.

- O contido destas probas poderá ser diferente ás probas plantexadas ó resto do alumnado que non perdeu a avaliación continua.

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

Considerando que a programación é un documento que se elabora ó comezo do curso escolar estará sempre aberta a calquera modificación

baseándonos en diferentes factores que se inclúen no proceso de ensinanza-aprendizaxe. Avaliaranse os procesos de avaliación, técnicas e

métodos, temporalización e momentos de aplicación, os recursos dos que dispoñemos e a metodoloxía.

Unidades didácticas:

Máis polo miudo, ó remate de cada unidade didáctica analizaremos:

Contidos:

- Na programación do vindeiro curso incluiranse novas actividades para aqueles contidos que supuxeron maior dificultade de aprendizaxe para o

alumnado.

- Engadiranse tamén os contidos de ampliación tratados, se houbo algún. Terase en conta tamén o cambio daqueles contidos que se deciden

impartir noutra unidade de traballo.

Actividades:

- Eliminaranse da nova programación as actividades que non se realizaron por considerarse redundantes ou innecesarias, e incorporaranse todas

as novas que o docente considerou necesarias para acadar os obxectivos da unidade, así como a modificación das xa existentes.

Recursos:

- Na programación vindeira incluiranse os recursos empregados que non se tiveran en conta ao facer a programación actual. Aqueles non usados

indicarase que son opcionais.

- Se algún recurso necesario non se puido empregar por non existir no centro, solicitarase a súa compra nunha reunión de departamento. Na

programación do curso seguinte comprobarase a dispoñibilidade dese recurso para incluílo ou non na mesma.

Metodoloxía:

- A metodoloxía empregada para o desenvolvemento de cada unidade de traballo baséase principalmente na exposición por parte do docente da

parte teórica e de exemplos de actividades, e a realización do alumnado de tarefas e traballos sobre os contidos expostos.

- Se houbo algún cambio na metodoloxía que fixo que o alumnado acadase os obxectivos da UT de xeito máis doado, incorporarase á nova

programación.

Temporalización:

- O número de sesións asignadas axustaranse ao tempo real empregado na unidade de traballo.

Avaliacións
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- Ó remate de cada trimestre, revisarase o proceso de avaliación, axustando o tipo e número de instrumentos de avaliación e en consecuencia as

porcentaxes e o xeito de calcular as cualificacións parciais e final.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

- Ao comezo do curso, cubrirase un formulario onde se reflictan os seguintes aspectos recollidos desde o comezo do curso académico e ata a data

de avaliación:

   * Coñecementos teóricos.

   * Destrezas e habilidades prácticas.

   * Resultados nos controis.

   * Traballos entregados.

   * Relación co resto do grupo.

   * Relación co profesor do módulo.

   * Comportamento xeral na clase.

   * Puntualidade e asistencia.

- Esta proba non será cualificable e só se terán en conta os resultados para adecuar o nivel de partida do proceso de ensino-aprendizaxe á

realidade do grupo e/ou adoptar as medidas de reforzo que se consideren oportunas.

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

Medidas de reforzo:

- As medidas de reforzo teñen como obxectivo intentar axudar  a superar algunha unidade de traballo a aqueles alumnos que non acadaron os

obxectivos mínimos esixibles.

- Cada caso será analizado de forma particular, e as actividades teórico/prácticas serán indicadas o alumno para o seu desenrolo.

Medidas de ampliación:

- As medidas de ampliación teñen como obxectivo atender ás demandas de aqueles alumnos que superan amplamente ós obxectivos do módulo.

- As medidas de ampliación poden ser:

   * Investigación por parte do alumno de temas non tratados na aula.

   * Profundización en temas tratados.

   * Realización de traballos/tarefas adicionais.

- Todas estas tarefas estarán supervisadas e orientadas polo profesor, personalizando as tarefas según a situación especial de cada alumno..

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais que se atopan en todas as unidades de traballo son:

   * Coñecemento e respecto pola normativa TIC legal vixente; en especial a Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD).

   * Manexo da lingua inglesa para poder empregar manuais de BD escritos nesta lingua, xa que ademais do castelán, é a lingua máis empregada

en manuais técnicos informáticos.

   * Aprendizaxe permanente ao longo da vida.

   * Entendemento da importancia que ten o movemento de Software Libre no desenvolvemento da carreira profesional de cada alumno/a, no
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contorno produtivo de Galicia e as súas implicacións sociais.

Educación en valores

   * A educación en valores na Formación Profesional está dirixida ao desenvolvemento da cultura profesional. A sociedade require algo máis que

persoas adestradas para a función específica do mundo do traballo. Necesita profesionais con motivacións e capacidades para a actividade

creadora e independente, tanto no desempeño laboral como investigador, ante os desafíos do coñecemento e información científico-técnica e da

realización do seu ideal social e humano.

   * A formación integral e especializada son dous piares da profesionalidade.

   * A personalidade profesional maniféstase a través do conxunto de rasgos presentes no individuo, na actividade profesional, nos marcos de

determinada comunidade e contexto.

   * Por todo isto o profesorado fomentará:

      - O amor á actividade profesional.

      - O sentido de respecto socioprofesional.

      - O estilo de busca profesional creativo-innovador.

      - A comunicación interpersoal. Compañerismo.

      - Elevar a calidade profesional na solución de problemas.

      - Responsabilidade.

      - Honestidade.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Para este curso non se programou ningunha actividade complementaria ou extraescolar.

10.Outros apartados

10.1) Covid

Debido á situación de pandemia actual, e de ser necesario un confinamento, faránse as clases de xeito telemático empregando os sistemas

validados pola consellería de educación.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Xulián Magariños 2020/202115026391 Negreira

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Administración de sistemas informáticos en rede Ciclos
formativos de
grao superior

CSIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0374 Administración de sistemas operativos 82020/2021 168140

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

Profesorado asignado ao módulo ROSA BEATRIZ MANSILLA TRILLO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Este módulo se imparte en el 2º curso, tiene una equivalencia de 8 créditos ECTS,  y una duración de 140 horas (168 sesiones) que se imparten en

8 horas semanales.

Esta programación puede impartirse tanto en presencial como semipresencial.

En caso de formación semipresencial ó telemática, se utilizará los siguientes recursos:

- Aula virtual, para contenidos (apuntes, presentaciones, documentos, etc), mensajería, ejercicios prácticos, foro de consultas, calificaciones y

comentarios.

- webex para videoconferencias en grupo.

- Google drive: para subir trabajos de más de 5 MB.

- Los exámenes teóricos, por medio de cuestionarios, se realizarán por aula virtual y los prácticos con vídeos o documentos, subidos a google

drive.
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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 IIS, FTP, RemoteApp, WSUSServicios de Windows
Server 2016

55 15

2 Escritorio Remoto desde LAN y WANAdministración remota 8 6

3 Administración de impresión con SMBAdministración de
impresión

4 3

4 Carpetas compartidas SMB y NFSCarpetas Compartidas 12 10

5 Gestión de procesos, eventos, Monitor de recursos SO propietarios y SO abiertosGestión de procesos 10 6

6 Tareas programadas SO propietarios y SO abiertosAutomatización de
tareas del sistema

15 10

7 Lenguajes de guiones en bashLenguajes de guiones 64 50
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Servicios de Windows Server 2016 55

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Administra o servizo de directorio, interpreta especificacións e intégrao nunha rede. SI

RA4 - Administra de xeito remoto o sistema operativo en rede aplicando criterios de seguridade. NO

RA6 - Integra sistemas operativos libres e propietarios, con garantía da súa interoperabilidade. 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 Identificáronse a función, os elementos e as estruturas lóxicas do servizo de directorio.

CA1.2 Determinouse e creouse o esquema do servizo de directorio.

CA1.3 Realizouse a instalación do servizo de directorio no servidor.

CA1.4 Realizouse a configuración e a personalización do servizo de directorio.

CA1.5 Integrouse o servizo de directorio con outros servizos.

CA1.6 Aplicáronse filtros de busca no servizo de directorio.

CA1.7 Utilizouse o servizo de directorio como mecanismo de acreditación centralizada dos usuarios nunha rede.

CA1.8 Realizouse a configuración do cliente para a súa integración no servizo de directorio.

CA1.9 Utilizáronse ferramentas gráficas e comandos para a administración do servizo de directorio.

CA1.10 Documentouse a estrutura e a implantación do servizo de directorio.

CA4.2 Diferenciouse entre os servizos orientados a sesión e os non orientados a sesión.

CA4.3 Utilizáronse ferramentas de administración remota subministradas polo propio sistema operativo.

CA4.4 Instaláronse servizos de acceso e administración remota.

CA4.5 Utilizáronse comandos e ferramentas gráficas para xestionar os servizos de acceso e administración remota.

CA4.6 Creáronse e configuráronse contas de usuario para o acceso remoto.

CA4.7 Realizáronse probas de acceso e administración remota entre sistemas heteroxéneos.

CA4.8 Utilizáronse mecanismos de encriptación da información transferida.

CA6.1 Identificouse a necesidade de compartir recursos en rede entre diferentes sistemas operativos.
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Criterios de avaliación

CA6.2 Establecéronse niveis de seguridade para controlar o acceso do cliente aos recursos compartidos en rede.

CA6.3 Comprobouse a conectividade da rede nun escenario heteroxéneo.

CA6.4 Describiuse a funcionalidade dos servizos que permitan compartir recursos en rede.

CA6.5 Instaláronse e configuráronse servizos para compartir recursos en rede.

CA6.6 Comprobouse o funcionamento dos servizos instalados.

CA6.7 Traballouse en grupo para acceder a sistemas de ficheiros e impresoras en rede desde equipamentos con diferentes sistemas operativos.

CA6.8 Documentouse a configuración dos servizos instalados.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Servizo de directorio: definición, elementos e nomenclatura. LDAP.

 Esquema do servizo de directorio.

 Controladores de dominio.

 Instalación, configuración e personalización do servizo de directorio.

 Creación de dominios.

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

 Ferramentas gráficas de administración do servizo de directorio.

 Terminais en modo texto.

 Escritorio remoto.

 Protocolos de acceso remoto e portos implicados.

 Servizos de acceso remoto do propio sistema operativo.

 Ferramentas gráficas para a administración remota.

 Administración remota encriptada.

 Descrición de escenarios heteroxéneos.

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

 Configuración de recursos compartidos en rede.

 Uso de redes heteroxéneas.

 Seguridade de acceso por rede.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Administración remota 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Administra o servizo de directorio, interpreta especificacións e intégrao nunha rede. NO

RA4 - Administra de xeito remoto o sistema operativo en rede aplicando criterios de seguridade. SI

RA6 - Integra sistemas operativos libres e propietarios, con garantía da súa interoperabilidade. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Integrouse o servizo de directorio con outros servizos.

CA4.1 Describíronse métodos de acceso e administración remota de sistemas.

CA4.2 Diferenciouse entre os servizos orientados a sesión e os non orientados a sesión.

CA4.3 Utilizáronse ferramentas de administración remota subministradas polo propio sistema operativo.

CA4.4 Instaláronse servizos de acceso e administración remota.

CA4.5 Utilizáronse comandos e ferramentas gráficas para xestionar os servizos de acceso e administración remota.

CA4.6 Creáronse e configuráronse contas de usuario para o acceso remoto.

CA4.7 Realizáronse probas de acceso e administración remota entre sistemas heteroxéneos.

CA4.8 Utilizáronse mecanismos de encriptación da información transferida.

CA4.9 Documentáronse os procesos e os servizos do sistema administrados de xeito remoto.

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Terminais en modo texto.

 Escritorio remoto.

 Protocolos de acceso remoto e portos implicados.

 Servizos de acceso remoto do propio sistema operativo.

 Ferramentas gráficas para a administración remota.

 Administración remota encriptada.

 Descrición de escenarios heteroxéneos.
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Contidos

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

 Configuración de recursos compartidos en rede.

 Uso de redes heteroxéneas.

 Seguridade de acceso por rede.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Administración de impresión 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Administra o servizo de directorio, interpreta especificacións e intégrao nunha rede. NO

RA5 - Administra servidores de impresión, describe as súas funcións e intégraos nunha rede. SI

RA6 - Integra sistemas operativos libres e propietarios, con garantía da súa interoperabilidade. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Integrouse o servizo de directorio con outros servizos.

CA5.1 Describiuse a funcionalidade dos sistemas e dos servidores de impresión.

CA5.2 Identificáronse os portos e os protocolos utilizados.

CA5.3 Utilizáronse as ferramentas para a xestión de impresoras integradas no sistema operativo.

CA5.4 Compartíronse impresoras en rede entre sistemas operativos diferentes.

CA5.5 Instalouse e configurouse un servidor de impresión en contorno web.

CA5.6 Creáronse e clasificáronse impresoras lóxicas.

CA5.7 Creáronse usuarios e grupos de impresión.

CA5.8 Xestionáronse impresoras e colas de traballos mediante comandos e ferramentas gráficas.

CA5.9 Documentouse a configuración do servidor de impresión e das impresoras creadas.

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

CA6.7 Traballouse en grupo para acceder a sistemas de ficheiros e impresoras en rede desde equipamentos con diferentes sistemas operativos.

CA6.8 Documentouse a configuración dos servizos instalados.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de impresión.

 Portos e protocolos de impresión.

 Impresoras en rede.

 Servidores de impresión.
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Contidos

 Usuarios e grupos de impresión

 Ordes para a xestión de impresoras e traballos.

 Ferramentas para a xestión de impresoras e traballos.

 Descrición de escenarios heteroxéneos.

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

 Configuración de recursos compartidos en rede.

 Uso de redes heteroxéneas.

 Seguridade de acceso por rede.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Carpetas Compartidas 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Administra o servizo de directorio, interpreta especificacións e intégrao nunha rede. NO

RA6 - Integra sistemas operativos libres e propietarios, con garantía da súa interoperabilidade. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Integrouse o servizo de directorio con outros servizos.

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

CA6.2 Establecéronse niveis de seguridade para controlar o acceso do cliente aos recursos compartidos en rede.

CA6.3 Comprobouse a conectividade da rede nun escenario heteroxéneo.

CA6.4 Describiuse a funcionalidade dos servizos que permitan compartir recursos en rede.

CA6.5 Instaláronse e configuráronse servizos para compartir recursos en rede.

CA6.6 Comprobouse o funcionamento dos servizos instalados.

CA6.7 Traballouse en grupo para acceder a sistemas de ficheiros e impresoras en rede desde equipamentos con diferentes sistemas operativos.

CA6.8 Documentouse a configuración dos servizos instalados.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Descrición de escenarios heteroxéneos.

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

 Configuración de recursos compartidos en rede.

 Uso de redes heteroxéneas.

 Seguridade de acceso por rede.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Gestión de procesos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Administra e describe procesos do sistema, aplicando criterios de seguridade e eficiencia. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Describiuse o concepto de proceso do sistema, os tipos, os estados e o ciclo de vida.

CA2.2 Utilizáronse interrupcións e excepcións para describir os eventos internos do procesador.

CA2.3 Diferenciouse entre programa, proceso e fío.

CA2.4 Realizáronse tarefas de creación, manipulación e terminación de procesos.

CA2.5 Utilizouse o sistema de ficheiros como medio lóxico para o rexistro e a identificación dos procesos do sistema.

CA2.6 Utilizáronse ferramentas gráficas e comandos para o control e o seguimento dos procesos do sistema.

CA2.7 Comprobouse a secuencia de arranque do sistema, os procesos implicados e a relación entre eles.

CA2.8 Tomáronse medidas de seguridade ante a aparición de procesos non identificados.

CA2.9 Documentáronse os procesos habituais do sistema, a súa función e a relación entre eles.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Procesos: tipos, estados e estrutura.

 Fíos de execución.

 Transicións de estados.

 Prioridades.

 Procura de información do sistema.

 Sistema de ficheiros virtual.

 Xestión dos procesos do sistema. Liña de orde. Contorno gráfico.

 Secuencia de arranque do sistema. Demos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Automatización de tareas del sistema 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Xestiona a automatización de tarefas do sistema, aplicando criterios de eficiencia e utilizando comandos e ferramentas gráficas. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Describíronse as vantaxes da automatización das tarefas repetitivas no sistema.

CA3.2 Utilizáronse os comandos do sistema para a planificación de tarefas.

CA3.3 Establecéronse restricións de seguridade.

CA3.4 Realizáronse planificacións de tarefas repetitivas ou puntuais relacionadas coa administración do sistema.

CA3.5 Automatizouse a administración de contas.

CA3.6 Instaláronse, configuráronse e utilizáronse ferramentas gráficas para a planificación de tarefas.

CA3.7 Documentáronse os procesos programados.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Comandos de planificación de tarefas.

 Restricións de seguridade.

 Administración de contas.

 Ferramentas gráficas e de texto para a planificación de tarefas.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Lenguajes de guiones 64

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Utiliza linguaxes de guións en sistemas operativos para administrar os seus servizos. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Utilizáronse e combináronse as estruturas da linguaxe para crear guións.

CA7.2 Utilizáronse ferramentas para depurar erros sintácticos e de execución.

CA7.3 Interpretáronse guións de configuración do sistema operativo.

CA7.4 Realizáronse cambios e adaptacións de guións do sistema.

CA7.5 Creáronse e probáronse guións de administración de servizos e de tarefas.

CA7.6 Implantáronse guións en sistemas libres e propietarios.

CA7.7 Consultáronse e utilizáronse librarías de funcións.

CA7.8 Documentáronse os guións creados.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Estruturas básicas das linguaxes de guións.

 Ferramentas para a creación e a depuración de guións.

 Creación e depuración de guións.

 Interpretación de guións do sistema. Adaptacións.

 Uso de extensións de comandos para tarefas de administración.

 Librarías de funcións.

 Guións para a administración de contas de usuario, procesos e servizos do sistema operativo.
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Mínimos exigibles

UD-1 Servicios de Windows Server 2016

- Integración LDAP con otros servicios.

- Configurar el cliente LDAP

- Acceder al servidor LDAP

- Gestionar los objetos del servicio de directorio.

- Instalar y configurar servicios DNS, AD, IIS, FTP, WSUS

UD2 Administración remota

- Instalar, configurar y administrar el escritorio remoto, accediendo desde clientes linux y W10 y via web

- Utilizar herramientas gráficas para la administración remota del servidor.

- Gestionar cuentas de usuario remoto.

- Identificar procesos remotos activos

UD3 Administración de impresión

- Definir funciones de los servidores de impresión

- Identificar puertos y protocolos utilizados por los servidores de impresión y archivos

- Instalar y configurar impresora de red con clientes W10 y linux

- Gestionar la cola de la impresora de red

- Gestionar grupos y usuarios de impresión.

UD4 Carpetas compartidas

- Integrar sistemas operativos libres y propietarios

- Configurar recursos compartidos SMB y NFS

- Comprobar conectividad de red en entornos heterogéneos.

UD5 Gestión de procesos

- Administrar y gestionar los procesos en linux y en WS2016

- Utilización de comandos para la gestión de procesos en linux

- Identificar los procesos más comunes de los sistemas linux y WS2016

- Utilizar herramientas gráficas para gestionar los procesos en linux y WS2016

- Identificar los procesos de arranque de los sistemas linux y WS2016

- Gestionar con seguridad los procesos no identificados y/o peligrosos.

UD6 Automatización de tareas del sistema

- Gestionar y administrar la automatización de tareas en WS2016

- Gestionar y administrar la automatización de tareas con at y cron en linux

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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UD7 lenguajes de guiones

- Crear guiones en shell bash

- Automatizar tareas a través de guiones en bash

Criterios de calificación

1º trimestre

Haber superado la prueba práctica sobre ordenador sobre las UD-1 a UD-6

Haber superado la prueba teórico-práctica escrita sobre las unidades UD-1 a UD-6.

Haber realizado los ejercicios prácticos de las UD-1 a UD-6.

Cada una de las pruebas prácticas suspendidas podrá tener una prueba práctica de recuperación.

Cada prueba de recuperación tendrá una nota máxima de 5 (cinco) - aprobado.

2º trimestre

Haber superado la prueba práctica sobre ordenador sobre la UD-7, de no ser así, deberá superar una prueba práctica de recuperación.

La prueba práctica de recuperación se evaluará con un aprobado (5) como nota máxima.

Las pruebas prácticas serán calificadas con una nota del 1 al 10 en cada una, y serán promediadas, en el 1º trimestre, siempre y cuando hayan

sido superadas al menos con 5, en caso contrario se dejará constancia de la no superación del trimestre, con una nota menor que 5.

Cada prueba teórico-práctica incluirá una tabla con la calificación máxima por cada punto del examen.

La no asistencia a un examen será calificado con un 1, y podrá ser recuperado en una prueba posterior, excepto la prueba final de junio.

En la nota media final de módulo, se tendrá en cuenta para el redondeo superior o inferior, la actitud del alumno durante el curso, asistencia,

puntualidad y entrega de los ejercicios en tiempo y forma.

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

El/la alumno/a que no cumplan con los mínimos exigibles de cada unidad didáctica, repetirá las actividades referentes a esas unidades didácticas

no superadas, junto con la entrega de un cuestionario-adecuadamente resuelto- sobre dichas UD. Al finalizar, deberá superar una prueba de

recuperación escrita teórico - práctica individualizada y/o supuesto práctico, de las UD en cuestión, en los exámenes finales de junio.

Las pruebas de recuperación podrán ser antes o después de finalizar el trimestre al que pertenecen las UD en cuestión, y serán realizadas,

siempre y cuando el tiempo empleado en ellas no interfiera con el correcto desarrollo de la programación, o en otro caso, podrán ser canceladas

por motivos de faltas de orden continuas y generalizadas por parte del alumnado, quedando las pruebas de recuperación en Marzo, previa FCT.

Todas las partes suspensas serán evaluadas en Marzo, previa FCT. De quedar alguna parte suspensa podrá realizar la prueba final en Junio,

previa realización de tareas de resolución de ejercicios teórico- prácticos sobre las partes suspensas. De no superar las partes suspensas,

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

El alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua, tendrá que realizar cuestionarios, ejercicios y trabajos prácticos individuales,

referentes a las UD que se desarrollaron durante su inasistencia a clase y/o el período desde el cual ha perdido el derecho a evaluación continua,

con el objeto que el alumnado alcance los mínimos exigibles para cada UD en cuestión.

Finalmente, deberá realizar una prueba escrita-teórica y una prácticas sobre ordenador, para superar las UD en cuestión, previo a la FCT.

De no aprobar el módulo, el alumnado repetirá los ejercicios, trabajos  y exámenes de las UD en cuestión, durante el tercer trimestre, período de

recuperación.

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

Durante el curso, se irá evaluando el cumplimiento de la programación. Cualquier desviación se evaluará si es positiva o no, aplicando las

correcciones necesarias o tomando debida nota para la actualización de la programación del siguiente curso académico.

Para la evaluación del grado de cumplimiento de objetivos y contenidos, se tendrá en cuenta, entre otros, el nivel de comprensión y aplicación de lo

aprendido por el/la alumno/a, observando la realización de actividades prácticas de distintos niveles de dificultad, el nivel de las preguntas y/o

respuestas dadas por el/la alumno/a.

Para la evaluación del cumplimiento de la temporalización, ésta se irá adecuando al nivel intelectual del alumnado. Por cuanto, la temporalización

será variable durante el curso, teniéndose como referencia la aproximación a la establecida para esta programación.

También se tomará en cuenta la disponibilidad de los materiales, en cuanto a cantidad, calidad y tiempo de disposición, necesaria para el

cumplimiento de cada una de las actividades prácticas programadas. Esto se tendrá muy en cuenta si la formación se realizara de forma

telemática.

Al finalizar el curso se elaborará la memoria del módulo, donde, entre otras, se indicará el grado de cumplimiento de la programación y se dejará

constancia de todas las incidencias  ocurridas durante el curso, causas y consecuencias, cómo se resolvió y si fue una situación puntual o será

causante de modificación a la programación del siguiente curso académico.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

No se realizará evaluación inicial ya que sus habilidades son conocidas desde el curso anterior. No hay casos de adaptación curricular y no es

perceptivo para 2do. de un Ciclo Superior.

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

Las medidas previstas para la atención del alumnado con necesidades especiales de aprendizaje, se realizarán en horario de tutoría de alumnos,

en forma de tutoría y orientación individualizada para hacer un seguimiento personalizado del proceso educativo, con el fin de ayudar al alumnado

a superar los obstáculos que puedan dificultar su aprendizaje.

También se utilizará estrategias didácticas, actividades y recursos adecuados al momento y situación concreta de enseñanza-aprendizaje.

En todos los casos la profesora propondrá actividades de enseñanza-aprendizaje más simples para que el alumnado alcance los mínimos

exigibles, según establece esta programación.
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Todas las adaptaciones que se realicen sobre la metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje, no verán modificado significativamente los

contenidos ni los criterios de evaluación, pero sí la temporalización y por ende, esta programación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

-Educación moral y cívica: se mostrará al alumnado aspectos de la vida cotidiana en los que es necesario respetar unas normas básicas y adoptar

actitudes positivas y solidarias para la convivencia en sociedad, lo que se pondrá en práctica con la realización de actividades en grupo a la vez

que se asociará el trabajo de clase y del taller con aquel que se realiza en la empresa del sector informático. También se velará por el cumplimiento

de las normas COVID-19, de responsabilidad, distancia social, rutinas de aseo, etc.

-Educación para la paz: se velará en todo momento por la comunicación a través de un lenguaje no violento, así como se prestará atención a la

prevención de conflictos en el aula y a la resolución pacífica de los mismos.

-Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: se pondrá de manifiesto tal igualdad a la hora de realizar los grupos de alumnos y

alumnas para el desarrollo de cada una de las actividades planteadas, aumentando además el uso un lenguaje respetuoso en el aula.

-Educación ambiental: primará el uso y generación de documentación en formato digital para evitar en la medida de lo posible el derroche de papel.

Además, en toda la operación de montaje y mantenimiento de ordenadores, se atenderá a la retirada selectiva de los residuos generados, como

así también a la necesidad de utilizar puntos limpios para la entrega de material contaminante y/o de reciclaje. Al igual que los residuos generados

por la desinfección del puesto de trabajo, mascarillas, pañuelos descartables, etc, en papeleras con pedal y tapa.

-Educación del consumidor: concienciar al alumnado del uso de software libre.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

No se tiene programada ninguna actividad complementaria y extraescolar.

10.Outros apartados

10.1) Dominios

Resultados de aprendizaje no impartido en el 3º trimestre del curso 2019-2020. Se integra dentro de la UD.1 en el 1º trimestre 2020-2021, con un

total de 40 sesiones, no evaluables.

Contenidos básicos:

Administración de dominios:

- Estructura cliente-servidor.

-Protocolo LDAP.

Concepto de dominio. Subdominios. Requisitos necesarios para montar un

dominio.

- Administración de cuentas. Cuentas predeterminadas.

- Contraseñas. Bloqueos de cuenta.

- Cuentas de usuarios y equipos.

- Perfiles móviles y obligatorios.

- Carpetas personales.
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- Plantillas de usuario.

- Administración de grupos. Tipos. Estrategias de anidamiento. Grupos predeterminados.

Administración del acceso al dominio:

- Equipos del dominio.

- Permisos y derechos.

- Permisos de red. Permisos locales. Herencia. Permisos efectivos.

- Directivas de grupo. Derechos de usuarios. Directivas de seguridad. Objetos de

directiva. Ámbito de las directivas. Plantillas.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Xulián Magariños 2020/202115026391 Negreira

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Administración de sistemas informáticos en rede Ciclos
formativos de
grao superior

CSIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0372 Xestión de bases de datos 72020/2021 224187

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

Profesorado asignado ao módulo JOSEFA PAULOS LAREO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O profesional que acade este ciclo superior exerce a súa actividade na área de informática de entidades que dispoñan de sistemas para a xestión

de datos e infraestrutura de redes (intranet,internet e/ou extranet). Nesta comarca hai pequenas e medianas empresas nas que o alumnado poderá

desenvolver o seu traballo  garantindo que os seus sistemas de xestión información sexan cada vez mais estables e seguros e que as tarefas de

tratamento e a transferencia de información se adapten á normativa que as regula.

Partindo do gran valor que, para calquera empresa, posúe a información, as tarefas antes mencionadas vólvense imprescindibles e adquiren gran

relevancia  no funcionamento das empresas da comarca.

A isto hai que engadir que a presenza comercial de empresas, tanto da comarca como da nosa comunidade autónoma, en internet fai que cada

vez sexa maior o número de transaccións realizadas por este medio, polo que é indispensable o aseguramento dos datos.

A teleoperación, a asistencia técnica remota, a asistencia en liña e os telecentros estanse a configurar como elementos imprescindibles de

resposta á demanda de asistencia técnica, asistencia que abrangue todos os campos incluíndo os sistemas de xestión de informa-ción. Nesta

comarca, o alumnado atopará empresas nas que poder desenvolver ditas actividades.

As tarefas mencionadas con anterioridade fan patente a necesidade dun profesional capaz de desenvolver actividades de implantación de BD e

xestión da información almacenada nas mesmas, en definitiva, xestión de BD.

A xestión de BD abrangue aspectos como:

- Planificación e deseño físico dunha BD.

- Planificación e manipulación de datos.

- Planificación e realización de consultas.

- Planificación e execución de importacións, exportacións e migracións de datos.

- Planificación e aplicación de medidas de aseguramento da información.

E os obxectivos do módulo son:

- Interpretación de deseños lóxicos de BD.

- Realización do deseño físico dunha BD a partires dun deseño lóxico.

- Implementación de BD.

- Realización de operacións cos datos almacenados.

- Importación e exportación de datos.

- Aseguramento da información.

Tendo en conta que os obxectivos deste módulo contribúen a acadar a formación necesaria para desempeñar a función de xestor de BD, queda

patente a adecuación do currículo do módulo ás características do ámbito produtivo comarcal e rexional.
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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 Tipos de sistemas de almacenamento da información. Ficheiros. SXBD's: elementos e utilidade.Bases de datos e
sistemas de
almacenamento da
información.

20 9

2 Deseño de modelos lóxicos de BD. Modelo E/R.Deseño lóxico de
bases de datos.

70 31

3 Deseño físico de BD mediante a DDL. Ferramentas gráficas.Deseño físico de
bases de datos.

40 18

4 Recuperación de información dunha BD mediante a DML. Ferramentas gráficas.Realización de
consultas.

60 26

5 Modificación da información dunha BD mediante a DML. Ferramentas gráficas.Edición dos datos. 15 7

6 Uso de guións para a manipulación de información dunha BD.Construcción de
guións.

15 7

7 Copias de seguridade. Importación / exportación de datos. Transferencia de información entre SXBD.Xestión da seguridade
dos datos.

4 2
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Bases de datos e sistemas de almacenamento da información. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os elementos das bases de datos, analiza as súas funcións e valora a utilidade dos sistemas xestores. 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 Analizáronse os sistemas lóxicos de almacenamento e as súas funcións.

CA1.2 Identificáronse os tipos de bases de datos segundo o modelo de datos utilizado.

CA1.3 Identificáronse os tipos de bases de datos en función da localización da información.

CA1.4 Recoñeceuse a utilidade dun sistema xestor de bases de datos e as súas vantaxes fronte a outros sistemas de almacenamento.

CA1.5 Recoñeceuse a importancia dos sistemas de información.

CA1.6 Describiuse a función de cada elemento dun sistema xestor de bases de datos.

CA1.7 Clasificáronse os sistemas xestores de bases de datos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Ficheiros: planos, indexados e accesos directos, etc.

 Bases de datos: conceptos, usos e tipos segundo o modelo de datos e a localización da información.

 Outros sistemas de almacenamento: xml, servizo de directorios, etc.

 Sistemas de información. Sistemas de información empresarial.

 Sistemas xestores de bases de datos: funcións, compoñentes e tipos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Deseño lóxico de bases de datos. 70

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Deseña modelos lóxicos normalizados interpretando diagramas de entidade/relación. 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 Identificouse o significado da simboloxía propia dos diagramas de entidade/relación.

CA2.2 Utilizáronse ferramentas gráficas para representar o deseño lóxico.

CA2.3 Identificáronse as táboas do deseño lóxico.

CA2.4 Identificáronse os campos que forman parte das táboas do deseño lóxico.

CA2.5 Identificáronse as relacións entre as táboas do deseño lóxico.

CA2.6 Identificáronse os campos clave.

CA2.7 Realizouse a transformación de esquemas E/R a esquemas relacionais.

CA2.8 Aplicáronse as regras de integridade.

CA2.9 Aplicáronse as regras de normalización ata un nivel axeitado.

CA2.10 Identificáronse e documentáronse as restricións que non se poidan plasmar no deseño lóxico.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Modelo de datos.

 Representación do problema: diagramas E/R, entidades, atributos e relacións. Cardinalidade. Debilidade.

 Modelo E/R ampliado.

 Modelo lóxico de datos. Metodoloxía.

 Modelo relacional: terminoloxía e características. Claves primarias e alleas.

 Álxebra relacional. Cálculo relacional.

 Paso do diagrama E/R ao modelo relacional.

 Normalización: dependencias funcionais. Formas normais. Xustificación da desnormalización.

 Modelo orientado a obxectos: conceptos básicos. Diagrama de clases e de obxectos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Deseño físico de bases de datos. 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza o deseño físico de bases de datos utilizando asistentes, ferramentas gráficas e a linguaxe de definición de datos. 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 estruturas físicas de almacenamento.

CA3.2 Creáronse bases de datos.

CA3.3 Creáronse táboas.

CA3.4 Seleccionáronse os tipos de datos axeitados.

CA3.5 Creáronse tipos de datos definidos polo usuario.

CA3.6 Definíronse os campos clave nas táboas.

CA3.7 Aplicáronse todas as restricións reflectidas no deseño lóxico.

CA3.8 Verificouse o axuste da implementación ao modelo mediante un conxunto de datos de proba.

CA3.9 Utilizáronse asistentes, ferramentas gráficas e linguaxe de definición de datos.

CA3.10 Definiuse e documentouse o dicionario de datos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas gráficas achegadas polo sistema xestor para a implementación da base de datos.

 Linguaxe de definición de datos.

 Creación, modificación e eliminación de bases de datos.

 Creación, modificación e eliminación de táboas.

 Tipos de datos. Tipos de datos definidos polo usuario.

 Implementación de restricións.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Realización de consultas. 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Consulta a información almacenada manexando asistentes, ferramentas gráficas e a linguaxe de manipulación de datos. 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 Identificáronse as ferramentas e as sentenzas para realizar consultas.

CA4.2 Realizáronse consultas simples sobre unha táboa.

CA4.3 Realizáronse consultas que xeran valores de resumen.

CA4.4 Realizáronse consultas sobre o contido de varias táboas mediante combinacións internas.

CA4.5 Realizáronse consultas sobre o contido de varias táboas mediante combinacións externas.

CA4.6 Realizáronse consultas con subconsultas.

CA4.7 Realizáronse consultas utilizando funcións básicas integradas no SXBD.

CA4.8 Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes das opcións válidas para levar a cabo unha consulta determinada.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas gráficas proporcionadas polo sistema xestor para a realización de consultas.

 Sentenza select .

 Selección e ordenación de rexistros. Tratamento de valores nulos.

 Consultas de resumo. Agrupamento de rexistros.

 Unión de consultas.

 Combinacións internas e externas.

 Subconsultas.

 Funcións básicas integradas no SXBD.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Edición dos datos. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Modifica a información almacenada utilizando asistentes, ferramentas gráficas e a linguaxe de manipulación de datos. 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 ferramentas e as sentenzas para modificar o contido da base de datos.

CA5.2 Inseríronse, borráronse e actualizáronse datos nas táboas.

CA5.3 Engadiuse nunha táboa a información resultante da execución dunha consulta.

CA5.4 Adoptáronse medidas para manter a integridade e a consistencia da información.

CA5.5 Recoñeceuse o funcionamento das transaccións.

CA5.6 Anuláronse parcial ou totalmente os cambios producidos por unha transacción.

CA5.7 Identificáronse os efectos das políticas de bloqueo de rexistros.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas gráficas proporcionadas polo sistema xestor para a edición da información.

 Sentenzas insert , select info , delete e update .

 Subconsultas e combinacións en sentenzas de edición.

 Mantemento da integridade referencial.

 Transaccións. Sentenzas de procesamento de transaccións.

 Acceso simultáneo aos datos: políticas de bloqueo.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Construcción de guións. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Xestiona a información almacenada en bases de datos programando guións de sentenzas. 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 Identificáronse os tipos de guións de sentenzas que se poden realizar nun sistema de bases de datos.

CA6.2 Describiuse a sintaxe da linguaxe para a codificación de guións de sentenzas.

CA6.3 Escribíronse secuencias de comandos e ficheiros de procesamento por lotes empregando ferramentas gráficas e cunha utilidade de liña de comandos.

CA6.4 Creáronse, modificáronse e elimináronse procedementos almacenados.

CA6.5 Empregáronse parámetros no deseño de procedementos almacenados.

CA6.6 Realizáronse procedementos almacenados que utilizan instrucións de control de fluxo.

CA6.7 Detectáronse e tratáronse erros ao executar procedementos almacenados.

CA6.8 Deseñáronse funcións definidas polo usuario.

CA6.9 Identificáronse as vantaxes e os usos máis comúns dos desencadeadores.

CA6.10 Documentáronse os guións codificados, indicando as tarefas que automatizan e os resultados que producen.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Tipos de guións: secuencias de comandos e ficheiros de procesamento por lotes, procedementos almacenados, funcións definidas polo usuario e disparadores.

 Ferramentas dispoñibles para a codificación, a depuración e a proba de guións de sentenzas.

 Técnicas de deseño estruturado.

 Linguaxe de programación de guións: tipos de datos, identificadores e variables. Operadores. Estruturas de control.

 Cursores.

 Librarías básicas dispoñibles desde a linguaxe de programación.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Xestión da seguridade dos datos. 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Analiza e executa tarefas de aseguramento da información aplicando mecanismos de salvagarda e transferencia. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificáronse ferramentas gráficas e en liña de comandos para a administración de copias de seguridade.

CA7.2 Realizáronse copias de seguridade.

CA7.3 Restauráronse copias de seguridade.

CA7.4 Identificáronse as ferramentas para vincular, importar e exportar datos.

CA7.5 Exportáronse datos a diversos formatos.

CA7.6 Importáronse datos con distintos formatos.

CA7.7 Transferiuse información entre sistemas xestores.

CA7.8 Interpretouse correctamente a información subministrada polas mensaxes de erro e os ficheiros de rexistro.

CA7.9 Interpretouse a documentación técnica do SXBD nos idiomas máis empregados pola industria.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Copias de seguridade: tipos e planificación.

 Ferramentas gráficas e utilidades achegadas polo sistema xestor para a realización e a recuperación de copias de seguridade.

 Sentenzas para a realización e a recuperación de copias de seguridade.

 Ferramentas gráficas e utilidades para vinculación, importación e exportación de datos.

 Ferramentas de verificación de integridade da base de datos.

 Transferencia de datos entre sistemas xestores.

 Recuperación de fallos. Principais fallos dunha base de datos.

 Ferramentas do SXBD para a recuperación ante fallos.

 Documentación das medidas e da política de seguridade.
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SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

Para obter a cualificación durante as avaliacións ordinarias, teranse en conta:

1.- Participación na aula, traballo en clase ou casa (ver máis abaixo forma de proceder)

Peso na cualificación: 15%

Valorarase, de 0 a 10, a actitude de traballo (implicación no traballo diario, a realización das tarefas propostas, o interese e eficacia na resolución

de exercicios), a atención e a participación (a implicación no módulo). Quedará recollido no caderno do profesor.

2.- Elaboración e presentación de prácticas ou traballos de carácter obrigatorio

Peso na cualificación: 25%

Valorarase a elaboración e presentación de prácticas ou traballos que se realizarán, normalmente de xeito individual e que terán carácter

obrigatorio. Cada práctica/traballo será puntuado de 1 a 10 e valorarase:  a calidade da documentación (tanto do formato como do contido

(capacidade de investigación)), grado de completitude (e perfeccionamento) e o nivel de dificultade do traballo, entrega en tempo. Quedará

recollido no caderno do profesor. Estas prácticas será obrigatorio facelas e entregalas dentro do prazo indicado, a non realización das mesmas

supón un 0, neste caso  o alumno terá que facer un exame de avaliación de tódolos contidos impartidos no trimestre correspondente.

3.- Probas escritas :

Peso na cualificación: 60%

Ao longo de cada trimestre poderán realizarse varias probas parciais (unha por tema o agrupación de contidos) que será valorada de 0 a 10

puntos. A nota media de todas as probas parciais suporá o 60% da nota final do trimestre. Para o cálculo da media das diferentes probas escritas,

deberá obterse unha puntuación mínima de 3.5 puntos en cada proba, en caso contrario, o alumno deberá realizar a proba trimestral

correspondente.

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN

O procedemento a seguir para emitir unha nota para cada avaliación ordinaria é o seguinte:

1. Facer a media aritmética das valoracións obtidas na participación na aula. (15%)

2. Facer a media aritmética das valoracións obtidas ata o momento  en cada un dos aspectos relativos á elaboración e presentación de prácticas

ou traballos. (25%)

3. Facer a media artimética das valoracións obtidas nas diferentes probas realizadas nese trimestre (60%)

MÍNIMOS ESIXIBLES

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Para que a media da avaliación poida calcularse nesa avaliación, terán que cumprirse os seguintes requisitos:

1.-Ter unha cualificación superior ou igual a 3.5 en todas as probas desenvolvidas ata o momento

2.- Ter entregados e presentados as prácticas e traballos, se os houber, dentro dos prazos establecidos. Obrigatorio haber obtido un 5 coma

mínimo en cada práctica obrigatoria.

No caso de que a media obtida sexa igual ou superior a 5, o alumno será aprobado

A nota da terceira avaliación ordinaria, no caso de estar aprobada, será tamén a nota da avaliación final, tendo en conta sempre o progreso do

alumno ao longo do curso, polo que se poden facer axustes na nota final.

No caso de que a terceira avaliación ordinaria estea suspensa, o alumno terá que realizar unha proba final no período de recuperación anterior á

avaliación final tal como se especifica no apartado 6 a) da programación onde se fala da "Recuperación das partes non superadas".

Xeito de avaliar en caso de situación de semipresencialidade ou confinamento:

- Terase en conta ademáis do indicado arriba, a asistencia ás clases online establecidas, así coma o acceso aos contidos da Aula Virtual,

plataformas empregadas para seguir impartindo os contidos do módulo en caso de que se pasase á situación indicada neste apartado.

- Realización das tarefas propostas e entregadas dentro dos prazos establecidos. Seguindo as indicacións explicadas máis arriba para caso de

asistencia ordinaria ás clases

- Nesta situación a nota mínima establecida nas probas que se fagan (cuestionarios, tests ... de xeito online ou se a situación sanitaria o permite de

xeito presencial) será de 3.5 puntos, para que poidan facer media para o cálculo da nota da avaliación correspondente.

 Tendo en conta o comentado aquí, seguiranse aplicando as fórmulas e porcentaxes que xa se comentaron para o caso de clases presenciais.

(15%, 25% e 60%)

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

RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS

Haberá dous momentos para recuperar as partes non superadas:

1. Se o alumno non obtivera un 5 na avaliación correspondente, deberá facer unha proba de carácter teórico práctico sobre os contidos traballados

nesa avaliación. Nota mínima para considerarse aprobado será de 5. A esta recuperación terá que presentarse aquel alumno que non entregase

as prácticas obrigatorias, non obtivese a nota mínima establecida para facer media nalgunha das probas parciais do trimestre (un 3.5), ou ben non

chegase ao 5 tras facela media explicada anteriormente para obtela nota trimestral.

2. No período de recuperación anterior á avaliación final de módulos: aplicable a aqueles alumnos que teñan suspensa a terceira avaliación

ordinaria. Neste período farase un repaso das partes pendentes e o alumno terá que realizar unha serie de actividades que proporá o profesor. Ao

remate do período de recuperación, realizarase unha proba final escrita de tipo cuestionario de selección e/ou suposto práctico que abranguerá os

contidos correspondentes aos resultados de aprendizaxe non alcanzados.

Se o alumno supera esta proba final, a cualificación do módulo  será a nota obtida nesa proba
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Se o alumno non supera esta proba final, o alumno suspenderá o módulo.

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

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 ao final do curso. Dita avaliación levarase a cabo mediante unha proba escrita e unha proba escrita de tipo suposto práctico que

abranguerán todo o contido do módulo. Só se considerará aprobado o módulo se todas as probas realizadas son superadas (nota superior ou igual

a cinco).

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

 Considerando que a programación é un documento que se elabora ao comezo do curso escolar estará sempre aberta a calquera modificación

baseándonos en diferentes factores que se inclúen no proceso de ensinanza-aprendizaxe.

    Avaliaremos os procesos de avaliación, técnicas e métodos, temporalización e momentos de aplicación, os recursos dos que dispoñemos e a

metodoloxía.

* Unidades didácticas:

  Máis polo miúdo, ao remate de cada unidade didáctica analizaremos:

  - contidos: na programación do vindeiro curso incluiranse novas actividades para aqueles contidos que supuxeron maior dificultade de

aprendizaxe para o alumnado.

    Engadiranse tamén os contidos de ampliación tratados, se houbo algún. Terase en conta tamén o cambio de aqueles contidos que se deciden

impartir noutra unidade didáctica.

  - actividades: eliminaranse da nova programación as actividades que non se realizaron por considerarse redundantes ou innecesarias, e

incorporaranse todas as novas que o docente considerou necesarias para acadar os obxectivos da unidade, así como a modificación das xa

existentes.

  - recursos: na programación vindeira incluiranse os recursos empregados que non se tiveran en conta ao facer a programación actual. Aqueles

non usados indicarase que son opcionais.

    Se algún recurso necesario non se puido empregar por non existir no centro, solicitarase a súa compra nunha reunión de departamento. Na

programación do curso seguinte comprobarase a dispoñibilidade dese recurso para incluílo ou non na mesma.

  - metodoloxía: a metodoloxía empregada para o desenvolvemento de cada unidade didáctica traballo baséase principalmente na exposición por

parte do docente da parte teórica e de exemplos de actividades, e a realización do alumnado de tarefas e traballos sobre os contidos expostos.

    Se houbo algún cambio na metodoloxía que fixo que o alumnado acadase os obxectivos da UD de xeito máis doado, incorporarase á nova

programación.

  - temporalización: o número de sesións asignadas axustaranse ao tempo real empregado na unidade didáctica.

* Avaliacións:

   Ademáis, ao remate de cada trimestre, revisarase o proceso de avaliación, axustando o tipo e número de instrumentos de avaliación e en

consecuencia as porcentaxes e xeito de calcular as cualificacións parciais e final.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo do curso, realizarase unha breve proba escrita para avaliar os coñecementos previos do alumnado sobre o módulo. Esta proba non

será cualificable e só se terán en conta os resultados para adecuar o nivel de partida do proceso de ensino-aprendizaxe á realidade do grupo.

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

O departamento de Orientación detectará, identificará e valorará as necesidades educativas especiais, e deseñará e coordinará os plans de apoio

para atender á diversidade do alumnado. Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

    1.- Fomento do traballo práctico .

    2.- Creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo. Deste xeito identificaranse antes os alumnos que

necesitan axuda e proporcionaráselle a axuda máis     conveniente en cada caso.

    3.- Agrupamentos flexibles e ritmos distintos.

    4.- Identificación dos contidos básicos e imprescindibles para seguir progresando nos contidos complementarios.

    5.- Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e as actividades.

    6.- Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos.

    7.- Actividades de reforzo en grupos pequenos.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

1.- Educación para a democracia, o diálogo e a convivencia pacífica.

2.- Concibir a educación como un proceso de comunicación que debe promover un pensamento creativo e innovador.

3.- Educación é un proceso de formación da persoa como un todo. O centro é unha institución que axuda ao desenvolvemento persoal,

desenvolvemento de competencias, habilidades e coñecementos.

4.- Promover o respecto a si mesmo e á diversidade social, cultural e natural dentro dunha concepción democrática.

5.- Aprender a vivir xuntos. Aprender a vivir, ademais de ser un obxectivo esencial da educación é un dos grandes retos para os siste-mas de

ensino actual. Hai moitas razóns que fan que esa aprendizaxe sexa vista non só como un valor en si, senón tamén esencial para construír unha

sociedade máis democrática, máis unida, máis cohesiva e pacífica.

6.- A Lei Orgánica 2 / 2006 de 3 de maio, de Educación, apuntou como un dos obxectivos do sistema de ensino a educación no respecto dos

dereitos humanos e liberdades fundamentais, dereitos e oportunidades iguais entre homes e mulleres en igualdade de trato e non discriminación

das persoas con discapacidade no exercicio de tolerancia e liberdade dentro dos principios democráticos de conviven-cia, así como prevención de

conflitos e resolución pacífica dos mesmos.

7.- Os obxectivos directamente relacionados coa educación de valores son:

     a) Considerar as tarefas de forma responsable.

     b) Comprender e exercer os seus dereitos en relación aos outros.

     c) Practicar tolerancia, cooperación e solidariedade entre os individuos e grupos.

     d) Exercicio no diálogo que ten os dereitos humanos como valores comúns nunha sociedade plural.

     e) Prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

     f) Desenvolver e consolidar os hábitos de estudo, disciplina individual e traballo en equipo como condición necesaria para a aplicación efectiva

das tarefas de aprendizaxe e desenvolvemento persoal como un medio de valorar e respectar a diferenza dos sexos e dos dereitos e

oportunidades iguais entre eles.

     g) Rexeitar os estereotipos que implica a discriminación entre homes e mulleres.
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     h) Reforzar as competencias emocionais en todos os ámbitos da personalidade e relacións cos outros, e rexeitar a violencia, o prexuízo de

calquera especie e comportamento sexista e aprender a resolver conflitos de forma pacífica.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Participación nas que figuran na programación conxunta do departamento e no resto de actividades dos ciclos formativos da familia de informática

do centro, así como naquelas organizadas polo centro e que se consideren de interese xeral.

Este ano dada a situación sanitaria na que nos atopamos, probablemente non sexa posible realizar ningunha visita a centros tecnolóxicos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Xulián Magariños 2020/202115026391 Negreira

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Administración de sistemas informáticos en rede Ciclos
formativos de
grao superior

CSIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0377 Administración de sistemas xestores de bases de datos 42020/2021 8470

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

Profesorado asignado ao módulo JOSEFA PAULOS LAREO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Este módulo contén a formación necesaria para administrar SXBD, complementando a formación obtida no módulo de Xestión de Bases de Datos.

Os aspectos que abrangue dita formación son:

    * Implantación de SXBD.

    * Manipulación de BD.

    * Aplicación de medidas de seguridade.

    * Planificación e realización de tarefas administrativas.

    * Monitorización e optimización da BD e do SXBD.

E os obxectivos do módulo son:

    * Instalación e configuración de SXBD.

    * Manipulación de BD.

    * Realización de operacións con BD.

    *  Optimización do rendemento da BD

    *  Xestión da seguridade, privilexios, usuarios

    * Administración de BD.

    * Planificación e automatización de tarefas nun sistema xestor.

Como os obxectivos do módulo formarán ao alumnado como administrador de BD, queda perfectamente clara a adecuación do currículo do módulo

ás características do ámbito produtivo comarcal e rexional.
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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 Repaso e ampliación de contidos de bdd non impartidos no curso anteriorRepaso dos conceptos
de BDD.  Ampliación
de contidos

17 20

2 Revisión de conceptos básicos de BDD. Instalación e configuración dun SXBDInstalacion e
configuración dun
SXBD

10 12

3 Sistema de permisos MySQL, xestión de contas de usuario, VistasSistemas de control de
acceso

20 24

4 Procedementos almacenados, triggers, funcións, eventosAutomatizacion de
tarefas de
administración:
secuencias de
comandos

25 30

5 Indices. Ferramentas de monitorización, optimizacion do servidorOptimizacion e
monitorizacion

8 10

6 Bases de datos distribuidasBases de datos
distribuidas

4 4
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Repaso dos conceptos de BDD.  Ampliación de contidos 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Implanta sistemas xestores de bases de datos e analiza as súas características, consonte os requisitos do sistema. 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 Recoñeceuse a utilidade e a función de cada elemento dun sistema xestor de bases de datos.

CA1.2 Interpretouse a documentación técnica de diversos sistemas xestores de bases de datos nos idiomas máis empregados pola industria.

CA1.3 Analizáronse as características dos principais sistemas xestores de bases de datos.

CA1.4 Seleccionouse o sistema xestor de bases de datos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Funcións do sistema xestor de base de datos (SXBD): compoñentes e tipos.

 Arquitectura do sistema xestor de base de datos. Arquitectura ANSI/SPARC.

 Sistemas xestores de base de datos comerciais e libres.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Instalacion e configuración dun SXBD 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Implanta sistemas xestores de bases de datos e analiza as súas características, consonte os requisitos do sistema. NO

RA2 - Configura o sistema xestor de bases de datos, para o que interpreta as especificacións técnicas e os requisitos de explotación. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Identificouse o software necesario para levar a cabo a instalación.

CA1.6 Verificouse o cumprimento dos requisitos de hardware.

CA1.7 Configuráronse os parámetros do sistema operativo que puideran afectar ao rendemento do sistema xestor de bases de datos.

CA1.8 Instaláronse sistemas xestores de bases de datos.

CA1.9 Interpretouse a información subministrada polas mensaxes de erro e os ficheiros de rexistro.

CA1.10 Arranxáronse as incidencias da instalación.

CA1.11 Verificouse o funcionamento do sistema xestor de bases de datos.

CA1.12 Documentouse o proceso de instalación.

CA2.1 Describíronse as condicións de inicio e parada do sistema xestor.

CA2.2 Seleccionouse o motor de base de datos.

CA2.3 Aseguráronse as contas de administración.

CA2.4 Configuráronse as ferramentas e o software cliente do sistema xestor.

CA2.5 Definiuse o espazo de almacenamento.

CA2.6 Configurouse a conectividade en rede do sistema xestor.

CA2.7 Definíronse as características por defecto das bases de datos.

CA2.8 Definíronse os parámetros relativos ás conexións (tempos de espera, número máximo de conexións, etc.).

CA2.9 Documentouse o proceso de configuración.

4.2.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Preparación e parametrización do sistema operativo.

 Instalación dun SXBD: parámetros salientables.

 Rexistro de instalación.

 Utilización de manuais técnicos.

 Documentación da instalación.

 Configuración dos parámetros salientables.

 0Documentación da configuración

 Procesos e servizos do SXBD.

 Contas de administración.

 Características do xestor de almacenamento.

 Configuración do espazo de almacenamento.

 Configuración do acceso remoto ao SXBD.

 Establecemento de conexións co SXBD.

 Estrutura do dicionario de datos.

 Ficheiros LOG.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Sistemas de control de acceso 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, ferramentas gráficas e comandos da linguaxe do sistema xestor. 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 Creáronse vistas personalizadas para cada tipo de usuario.

CA3.2 Creáronse sinónimos de táboas e vistas.

CA3.3 Definíronse e elimináronse contas de usuario.

CA3.4 Identificáronse os privilexios sobre as bases de datos e os seus elementos.

CA3.5 Agrupáronse e desagrupáronse privilexios.

CA3.6 Asignáronse e elimináronse privilexios a usuarios.

CA3.7 Asignáronse e elimináronse grupos de privilexios a usuarios.

CA3.8 Garantiuse o cumprimento dos requisitos de seguridade.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Características de seguridade dos sistemas xestores de bases de datos.

 Creación, modificación e eliminación de vistas.

 Creación e eliminación de usuarios.

 Tipos de dereitos.

 Asignación e desasignación de dereitos a usuarios. Puntos de acceso ao sistema.

 Definición de papeis. Asignación e desasignación de papeis a usuarios.

 Mecanismos de autenticación dos usuarios.

 Técnicas de cifrado dos sistemas xestores de bases de datos.

 Normativa legal sobre protección de datos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Automatizacion de tarefas de administración: secuencias de comandos 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Describe e automatiza tarefas de administración do xestor, utilizando secuencias de comandos. 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 importancia de automatizar tarefas administrativas.

CA4.2 Estableceuse un plan de execución das tarefas administrativas.

CA4.3 Describíronse os métodos de execución de secuencias de comandos.

CA4.4 Identificáronse as ferramentas dispoñibles para redactar secuencias de comandos.

CA4.5 Definíronse e utilizáronse secuencias de comandos para automatizar tarefas.

CA4.6 Identificáronse os eventos susceptibles de activar disparadores.

CA4.7 Definíronse disparadores.

CA4.8 Utilizáronse estruturas de control de fluxo.

CA4.9 Adoptáronse medidas para manter a integridade e a consistencia da información.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas para creación de secuencias de comandos: procedementos de execución.

 Planificación de tarefas de administración mediante secuencias de comandos.

 Ferramentas de planificación incorporadas no SXBD.

 Disparadores. Modelo de execución e eventos. Tipos de disparadores: de fila e de secuencia. Almacenamento e uso dos valores anteriores á modificación realizada polo disparador.
Execución encadeada de disparadores.
 Asertos.

 Excepcións.

 Características avanzadas das linguaxes incorporadas nos SXBD.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Optimizacion e monitorizacion 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Mellora o rendemento do sistema aplicando técnicas de monitorización e realizando adaptacións. 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 ferramentas de monitorización dispoñibles para o sistema xestor.

CA5.2 Describíronse as vantaxes e os inconvenientes da creación de índices.

CA5.3 Creáronse índices en táboas e vistas.

CA5.4 Optimizouse a estrutura da base de datos.

CA5.5 Optimizáronse os recursos do sistema xestor.

CA5.6 Obtívose información sobre o rendemento das consultas para a súa optimización.

CA5.7 Programáronse alertas de rendemento.

CA5.8 Realizáronse modificacións na configuración do sistema operativo para mellorar o rendemento do xestor.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas de monitorización dispoñibles no sistema xestor.

 Elementos e parámetros susceptibles de ser monitorizados.

 Optimización do rendemento do SXBD: Ferramentas de configuración automática do rendemento. Axuste da configuración do sistema operativo e do subsistema de almacenamento.
Configuración dos parámetros das bases de datos que afectan o rendemento. Ferramentas
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Bases de datos distribuidas 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Analiza e aplica criterios de dispoñibilidade, e axusta a configuración do sistema xestor. 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 Recoñeceuse a utilidade das bases de datos distribuídas.

CA6.2 Describíronse as políticas de fragmentación da información.

CA6.3 Implantouse unha base de datos distribuída homoxénea.

CA6.4 Creouse unha base de datos distribuída mediante a integración dun conxunto de bases de datos preexistentes.

CA6.5 Configurouse un nodo mestre e varios escravos para levar a cabo a replicación do primeiro.

CA6.6 Configurouse un sistema de replicación en cadea.

CA6.7 Comprobouse o efecto da parada de determinados nodos sobre os sistemas distribuídos e replicados.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Bases de datos distribuídas homoxéneas e heteroxéneas.

 Tipos de SXBD distribuídos; características; vantaxes e desvantaxes.

 Compoñentes dun SXBD distribuído.

 Parámetros de configuración específicos dos SXBD distribuídos: Configuración local dos nodos. Configuración do nodo mestre e dos nodos escravos. Configuración da xestión distribuída
dos datos. Técnicas de fragmentación e asignación. Configuración dos meca
 Consulta distribuída.

 Transaccións distribuídas.

 Optimización de consultas sobre bases de datos distribuídas.

 Replicación.
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PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN E SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

 * PARTICIPACION NA AULA

    Valorarase a implicación do alumno no traballo diario en clase, así coma a disposición, interese e eficacia na resolución dos exercicios

propostos.

No caso de que se producise un confinamento, estableceríanse sesións de traballo de xeito online e neste caso teríase en conta a asistencia a

esas sesións, a participación e aportacións nas mesmas, así coma a realización das tarefas propostas.

    Peso na cualificación: 15%

 * ELABORACIÓN E PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS OU TRABALLOS

    Ao longo do trimestre proporase a elaboración de prácticas e/ou traballos que o alumnado deberá realizar e entregar dentro dos prazos

establecidos para as mesmas. Serán traballos e prácticas de carácter obrigatorio que o alumno deberá entregar dentro dos prazos indicados e

seguindo as indicacións establecidas. É necesario obter un mínimo de 5 puntos en cada traballo para poder formar parte da nota da avaliación

correspondente. Se se detectase que hay prácticas copiadas, serán puntuadas con 0 e automáticamente a nota da avaliación será de suspenso.

    Peso na cualificación: 25%

 * PROBAS ESPECÍFICAS

    Ao longo do trimestre realizaranse unha ou varias probas sobre as unidades traballadas.

   É obrigatorio obter un mínimo de 3.5 nas diferentes probas realizadas para que poidan entrar a formar parte do cálculo para a media trimestral.

Un alumno que sexa sorprendido copiando por un compañeiro levará automáticamente un 0 nesa proba e terá a avaliación suspensa, debendo ir

con tódolos contidos do trimestre á recuperación.

En caso de que se pasase a unha situación de semipresencialidade ou confinamento realizaranse cuestionarios, exames tipo tests ou outras

probas de xeito online, que se considerasen adecuadas para avalialos contidos, se as autoridades sanitarias non permiten realizalas probas de

xeito presencial. Non estará permitido o uso de ningún tipo de material extra, axuda externa ou calquera outra consulta por outros medios (móbil,

teléfono...) na realización das probas, en caso de facer uso dalgún medio o alumno será automáticamente puntuado cun 0 e suspendida a

avaliación correspondente. Só se poderá facer uso do material que o profesor autorice e indique no momento da realización da proba. A nota

media, nesta situación, é de 4 puntos.

    Peso na cualificación: 60%

MÍNIMOS EXIXIBLES

 * PROBAS ESCRITAS

    Para obtela cualificación de aprobado o alumno deberá acadar un 5 de media nas diferentes probas realizadas ó longo do trimestre. Para que se

faga media é imprescindible obter un 3.5 en cada unha das probas propostas ao longo do trimestre. En caso de confinamento a nota mínima

establecida para facer media é de 4 puntos.

 * PRACTICAS OU TRABALLOS

    Para obtela cualificación de aprobado, o alumno deberá realizar e entregar todas as prácticas e/ou traballos propostos, que serán valorados

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

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

cunha puntuación entre 0 e 10 puntos.  É obrigatorio realizar estos traballos e entregalos en tempo. Traballo detectado que se copiou puntuarase

cun 0 e dará lugar a un suspenso na avaliación correspondente.

Para obtela cualificación de aprobado sumaranse as notas obtidas en cada un dos apartados a avaliar comentados anteriormente (participación na

aula, prácticas e probas) debendo obter coma mínimo un 5.

Aquel alumno que non entregase algunha das prácticas obrigatorias, ou non obtivese a nota mínima nas probas parciais para poder facer media,

terá un suspenso na avaliación trimestral e deberá facela correspondente recuperación trimestral.

A nota final do módulo será unha media da 1ª e 2ª avaliación, facendo os axustes que se consideren necesarios para obter unha nota o máis

axustada ao proceso de aprendizaxe do alumno durante todo o curso.

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

DAS PARTES NON SUPERADAS

O sistema de recuperación empregado basaráse en:

Exame teórico-práctico ó final de cada trimestre de todas as unidades que se avaliaron e que non foron superadas nos exames correspondentes.

Entrega dos traballos individuais naquelas unidades nas que así se estableceu.

Para aquelas unidades nas que se estableceu que se avaliarían con traballo de clase, realizaráse unha proba escrita con contidos prácticos.

Ó final do curso haberá unha proba de recuperación global para aqueles que, aínda cas probas trimestrais de recuperación, non acadaron a

calificación positiva para o módulo. Esta proba será de tódalas unidades de cada avaliación. Cada alumno acudirá a recuperar as avaliacións que

non foi superando ó longo do curso. Para superar a/as avaliacións suspensas ten que ter como mínimo un 5 en cada unha das Unidades didácticas

das que se compoña.

A cualificación na Avaliación Final será igual á media aritmética das notas obtidas nas dúas Avaliacións, sempre e cando todas elas sexan iguais

ou superiores a 5. No caso contrario, a cualificación correspondente á Avaliación Final será o número mínimo entre 4 e a media aritmética das

notas obtidas nos dous Trimestres.

DE MÓDULOS PENDENTES (se procede)

Consistirá nunha proba de recuperación global de tódalas unidades. Terá unha parte escrita para avaliar aqueles contidos que se traballaron na

aula investigando,  instalando e configurando software e elaborando informes e unha proba práctica para aqueles contidos que se traballaron

sempre no ordenador ou no taller. A proba escrita será tipo test e de respostas curtas ou textos mutilados. A nota final será a media aritmética ente

a proba escrita e a proba no taller e/ou ordenador, sempre e cando todas as notas sexan igual ou superior a 5.  No caso contrario, a cualificación

correspondente á Avaliación Final será o número mínimo entre 4 e a media aritmética das notas obtidas nos tres Trimestres.

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

De acordo coa normativa vixente, o alumnado matriculado nun ciclo formativo que teña máis do 10% de faltas de asistencia xustificadas ou non,

perderá o dereito a avaliación continua (exames parciais da 1ª, 2ª e 3ª avaliación se é ocaso) e terá que ser avaliado ao final do curso.
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Este módulo é de 70 horas que se imparten en 84 sesións de 50 minutos, polo que todos os alumnos que se ausenten máis de 9 sesións perderán

o dereito a avaliación continua.

Tamén perderán este dereito aqueles alumnos que sexan sorprendidos copiando nun dos controis ou exames realizados durante o curso.

Estes alumnos realizarán unha proba específica ao final do curso dividida en varias partes (que poderán ser realizadas en distintos días segundo a

extensión das mesmas):

   - parte escrita na que se incluirán preguntas teóricas

   - exercicios prácticos sobre os contidos conceptuais das unidades didácticas e, presentación ante o docente dun ou varios traballos prácticos

cuxas especificacións serán indicadas previamente ao alumno/a.

 Os alumnos que perdan o dereito de avaliación continua e que non se presenten o procedemento extraordinario de avaliación (non continua)

comentado anteriormente, na fecha publicada polo departamento, non serán avaliados positivamente.

Nas probas esixirase o mesmo nivel de coñecementos que se lles esixe ós alumnos que asisten a clase normalmente.

Nestas probas avaliarase de maneira independente cada unha das unidades de traballo, sendo necesario obter unha nota superior a 5 en cada

unha delas para superar o módulo.

O módulo considérase superado se o alumno consegue unha puntuación de 5 ou máis puntos en todas e cada unha das probas. En caso de

superación de tódalas probas, a nota final obtida no módulo será a media das calificacións obtidas en cada unha das unidades de traballo.

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

 O seguimento da programación irá aparellado á avaliación da propia práctica docente, indicando o grao de cumprimento da mesma e, en caso de

desviacións, facer unha xustificación razoada dos motivos.

   Nas diferentes reunións de departamento irase dando conta das incidencias que poidan xurdir no desenvolvemento do establecido na

programación.

   Ao final de cada trimestre a Comisión de Coordinación Pedagóxica valorará igualmente o desenvolvemento das programacións dos distintos

departamentos.

   Ao final do curso o departamento fará unha valoración global do grao de cumprimento da programación e establecerá un plan de mellora para o

vindeiro curso.

   Durante todo o curso irase anotando no caderno do profesor aquelas cuestións que se consideren relevantes no desenvolvemento da

programación.

Instrumentos.

   - Actas e Reunións do Departamento
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   - Reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica.

   - Caderno do profesor.

Na avaliación da propia práctica docente terase en conta o seguimento da programación, así como as valoracións do alumnado. Para iso

estudaremos os seguintes puntos:

     - Adecuación  de obxectivos, contidos e criterios de avaliación á realidade do alumnado.

     - Grao de desenvolvemento das competencias básicas na avaliación das materias.

     - Grao de aprendizaxe do alumnado con relación ao previsto.

     - Coherencia entre a metodoloxía empregada e os obxectivos previstos.

     - Grao de aplicación ás medidas de atención a diversidade.

     - Outros factores non previstos ao comezo do curso.

Instrumentos.

   - Actas e Reunións do Departamento

   - Reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica.

   - Caderno do profesor.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Este ano partimos dunha situación moi atípica, xa que o curso pasado o alumnado rematou as clases presenciais en marzo, polo que os contidos

do 3º trimestre non foron impartidos, e daquela será necesario traballalos na 1ª UD deste ano, polo que algunha UD verase algo reducida.

Comenzaremos cun repaso xeral dos contidos de 1º curso e ampliación dos mesmos (os do último trimestre) para continuar logo co temario propio

do módulo de 2º curso.

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

Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

- Fomento do traballo práctico

- Creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo. Se este clima obtense, o profesor dispón de máis tempo para

identificar ós alumnos que precisan axuda e proporcionar a mellor axuda en cada caso.

- Agrupamentos flexibles e ritmos distintos

- Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e as actividades

- Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos

- Actividades de reforzo en grupos pequenos.

Como medidas individuais, para os alumnos estranxeiros que descoñezan a lingua e cultura española, ou que presenten graves carencias en

coñecementos básicos, fomentarase a lectura de libros e catálogos de carácter técnico.

Cós alumnos con dificultades na aprendizaxe adecuarase o tempo que precisa para realizar as súas actividades e ademáis adaptarase na medida

do posible a exposición dos contidos conceptuais.
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Os alumnos con necesidades educativas especiais que requiran, nun período da súa escolarización ou ó longo de toda ela, e en particular no que

se refire á avaliación, determinados apoios e atencións educativas, específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriais, ou por

manifestar graves trastornos da personalidade ou de conducta, terán unha atención especializada, con acordo ós principios de non discriminación

e normalización educativa.

Cós alumnos superdotados intelectualmente, para que as actividades non resulten desmotivadoras, será maior o grao de esixencia nos aspectos

científicos e de deseño dos contidos. Ademais unha vez satisfeitos os obxectivos básicos, se proporán actividades complementarias que estimulen

a súa creatividade e autonomía.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Estos han de estar presentes en tódalas etapas educativas e polo tanto tamén para os alumnos/as dos Ciclos Formativos.

Preténdese desenvolver nos alumnos/as a capacidade de reflexión e crítica e o aprendizaxe dos contidos actitudinais que, no día de mañá lles

sirvan para participar na sociedade como ciudadáns democráticos, solidarios e responsábeis.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Tódalas actividades propostas polo Departamento de Orientación e aprobadas polo departamento de informática (recoñecendo e agradecendo o

seu traballo e a súa colaboración) e que van dirixidas ó alumnado dos ciclos de informática e todas as actividades propostas polo Departamento de

Informática

O departamento deixa aberta a porta a asistencias a conferencias e seminarios, que ou ben se planifiquen noutro intre polo departamento ou ben

vaian xurdindo no ámbito social e sexan consideradas de interese.

10.Outros apartados

10.1) Ampliación contidos

Debido á situación na que se rematou o curso 2019/20 e tendo en conta os informes proporcionados polo profesor do Módulo de Xestión de Bases

de Datos de 1º curso, comprobouse que houbo contidos que non se impartiron e que son necesarios para a comprensión e avance dos contidos do

módulo de 2º curso, polo que se fará un repaso e posterior ampliación dos mesmos no tema 1.

Segundo a normativo estes contidos non poden ser avaliables, se ben, faranse prácticas e traballos dos mesmos para comprobar que se acadaron

os obxectivos mínimos e que se pode continuar cos contidos do módulo actual tendo unha boa base.

A introdución destes contidos correspondentes ao curso anterior fará que nalgún contido do curso actual non se poida profundizar tanto e que

incluso non se poida impartir o último bloque, aspecto este último que se verificará ao final do curso, segundo como vaia transcorrendo o desenrolo

do curso.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Xulián Magariños 2020/202115026391 Negreira

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Administración de sistemas informáticos en rede Ciclos
formativos de
grao superior

CSIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0375 Servizos de rede e internet 82020/2021 168140

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN ANTONIO GESTAL ROMANÍ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

- Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as tarefas de instalación e administración de servizos de rede e internet.

Esta función abrangue aspectos como:

    * Procesos de instalación e administración de servizos de rede e básicos de internet.

    * Procesos de instalación e administración de servizos de internet relacionados co acceso seguro e controlado á información.

    * Procesos de instalación e administración de servizos multimedia.

    * Control e seguimento da actividade dos servizos de rede e internet.

    * Elaboración de documentación relativa á administración dos servizos de rede e internet.

    * Uso de sistemas operativos libres e propietarios.

- As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

    * Instalación e administración dos servizos de rede e internet.

    * Instalación e administración dos servizos multimedia.

- A formación do módulo contribúe a alcanzar os seguintes obxectivos xerais:

    * Analizar a estrutura do software de base, comparando as características e as prestacións de sistemas libres e propietarios, para administrar

sistemas operativos de servidor.

    * Instalar e configurar software de mensaxaría e transferencia de ficheiros, entre outros, tendo en conta a súa aplicación e seguindo

documentación e especificacións dadas, para administrar servizos de rede.

    * Asignar os accesos e os recursos do sistema, aplicando as especificacións da explotación, para administrar usuarios.

    * Aplicar técnicas de monitorización, interpretar os resultados e relacionalos coas medidas correctoras, para diagnosticar e corrixir as

disfuncións.

    * Establecer a planificación de tarefas, analizando actividades e cargas de traballo do sistema, para xestionar o mantemento.

    * Identificar e valorar as oportunidades de aprendizaxe e a súa relación co mundo laboral, analizando as ofertas e as demandas do mercado,

para xestionar a propia carreira profesional.

    * Recoñecer as oportunidades de negocio, identificando e analizando demandas do mercado, para crear e xestionar unha pequena empresa.

- A formación do módulo contribúe a alcanzar as seguintes competencias profesionais, persoais e sociais:

    * Administrar servizos de rede (web, mensaxaría electrónica, transferencia de ficheiros, etc.) instalando e configurando o software, en condicións

de calidade.

    * Diagnosticar as disfuncións do sistema e adoptar as medidas correctivas para restablecer a súa funcionalidade.

    * Xestionar e/ou realizar o mantemento dos recursos da súa área (programando e verificando ou seu cumprimento), en función das cargas de

traballo e o plan de mantemento.

    * Efectuar consultas á persoa adecuada e saber respectar a autonomía do persoal subordinado, informando cando sexa conveniente.

    * Manter o espírito de innovación e actualización no ámbito de ou seu traballo para adaptarse aos cambios tecnolóxicos e organizativos de ou

seu ámbito profesional.

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

competencia.
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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 Planificación e instalación do servidorPlanificación e
instalación do servidor

33 20

2 Configuración automática de redeConfiguración
automática de rede

10 6

3 Servizo de nomes de dominioServizo de nomes de
dominio

25 15

4 Serv. de transferencia de arquivosServ. de transferencia
de arquivos

20 12

5 Servidores WebServidores Web 42 25

6 Correo electrónicoCorreo electrónico 25 15

7 Servizos de mesaxeríaServizos de mesaxería 5 3

8 Servizos de audioServizos de audio 4 2

9 Servizos de vídeoServizos de vídeo 4 2

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Planificación e instalación do servidor 33

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Interconecta e administra sistemas en rede instalando mecanismos automatizados de configuración, e verifica a correcta asignación dos parámetros. NO

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

Criterios de avaliación

 CA2.8 Instaláronse e configuráronse servidores para poder administralos remotamente

 CA2.9 Entendéronse os sist. de direccionamento TCP/IP (MAC,IP,portos), a FHS e operacións básicas de administración nun servidor

 0CA2.10 Coñecense e valóranse as funcionalidades dos diferentes sistemas de administración remota (telnet, rlogin, ssh, vnc, ...) e as DevOps

4.1.e) Contidos

Contidos

 TCP/IP. Direccionamento. Portos, sockets. FHS. Comandos básicos de administració. Protocolos administración remota. Cifrado.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Configuración automática de rede 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Interconecta e administra sistemas en rede instalando mecanismos automatizados de configuración, e verifica a correcta asignación dos parámetros. NO

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 Recoñecéronse os mecanismos automatizados de configuración dos parámetros de rede e as súas vantaxes.

CA2.2 Ilustráronse os procedementos e as pautas que interveñen nunha solicitude de configuración dos parámetros de rede.

CA2.3 Instaláronse servidores de configuración dos parámetros de rede en sistemas operativos libres e propietarios.

CA2.4 Preparouse o servizo para lles asignar a configuración básica aos equipamentos dunha rede local.

CA2.5 Configuráronse asignacións estáticas e dinámicas dos parámetros de rede.

CA2.6 Integráronse no servizo opcións adicionais de configuración dos parámetros de rede.

CA2.7 Documentáronse os procedementos realizados na administración de mecanismos automatizados de configuración dos parámetros de rede.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Funcionamento do servizo.

 Asignacións: tipos.

 Parámetros e declaracións de configuración.

 Comandos utilizados para o funcionamento do servizo.

 Ficheiros de configuración.

 Ferramentas gráficas de configuración.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Servizo de nomes de dominio 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Analiza e administra servizos de resolución de nomes con garantía da seguridade do servizo. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse e describíronse escenarios en que xurda a necesidade dun servizo de resolución de nomes.

CA1.2 Clasificáronse os principais mecanismos de resolución de nomes.

CA1.3 Describiuse a estrutura, a nomenclatura e a funcionalidade dos sistemas de nomes xerárquicos.

CA1.4 Instaláronse e configuráronse servizos xerárquicos de resolución de nomes en sistemas operativos libres e propietarios.

CA1.5 Preparouse o servizo para reenviar consultas de recursos externos a outro servidor de nomes.

CA1.6 Preparouse o servizo para almacenar e distribuír as respostas procedentes doutros servidores.

CA1.7 Engadíronse rexistros de nomes correspondentes a unha zona nova, con opcións relativas a servidores de correo e alias.

CA1.8 Implementáronse solucións de servidores de nomes en enderezos IP dinámicos.

CA1.9 Realizáronse transferencias de zona entre dous ou máis servidores.

CA1.10 Documentáronse os procedementos de instalación e configuración de servizos de resolución de nomes.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de nomes planos e xerárquicos.

 0Ficheiros de configuración.

  Ferramentas gráficas de configuración

 Resolutores de nomes. Proceso de resolución dun nome de dominio.

 Servidores raíz, e dominios de primeiro nivel e sucesivos.

 Zonas primarias e secundarias: transferencias de zona.

 Tipos de rexistros.

 Servidores de nomes en enderezos IP dinámicos.

 Uso de reenviadores.

 Resolución inversa.
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Contidos

 Comandos relativos á resolución de nomes.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Serv. de transferencia de arquivos 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Instala e administra servizos de transferencia de ficheiros, e verifica que se asegure e se limite o acceso á información. 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 Estableceuse a utilidade e o modo de operación do servizo de transferencia de ficheiros.

CA4.2 Instaláronse e configuráronse servidores de transferencia de ficheiros en sistemas operativos libres e propietarios.

CA4.3 Creáronse usuarios e grupos para acceso remoto ao servidor.

CA4.4 Configurouse o acceso anónimo.

CA4.5 Establecéronse límites nos modos de acceso.

CA4.6 Comprobouse o acceso ao servidor en modo activo e en modo pasivo.

CA4.7 Realizáronse probas con clientes en liña de comandos e en modo gráfico.

CA4.8 Utilizouse o navegador como cliente do servizo de transferencia de ficheiros.

CA4.9 Elaborouse documentación relativa á instalación, a configuración e as recomendacións de uso do servizo.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Funcionalidade do servizo. Servidores e clientes.

 Configuración do servizo de transferencia de ficheiros: permisos e cotas.

 Tipos de usuarios e accesos ao servizo.

 Modos de conexión do cliente.

 Tipos de transferencia de ficheiros.

 Utilización do servizo en modo texto. Comandos

 Utilización de ferramentas gráficas.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Servidores Web 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Administra servidores web configurando o servizo de acordo coas necesidades de uso. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Describíronse os fundamentos e os protocolos en que se basea o funcionamento dun servidor web.

CA3.2 Instaláronse e configuráronse servidores web en sistemas operativos libres e propietarios.

CA3.3 Ampliouse a funcionalidade do servidor mediante a activación e a configuración de módulos.

CA3.4 Creáronse e configuráronse sitios virtuais.

CA3.5 Configuráronse os mecanismos de autenticación e control de acceso do servidor.

CA3.6 Obtivéronse e instaláronse certificados dixitais.

CA3.7 Establecéronse mecanismos para asegurar as comunicacións entre cliente e servidor.

CA3.8 Realizáronse probas de monitorización do servizo.

CA3.9 Analizáronse os rexistros do servizo para a elaboración de estatísticas e a resolución de incidencias.

CA3.10 Elaborouse documentación relativa á instalación, a configuración e as recomendacións de uso do servizo.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Características xerais dun servidor web.

 0Navegadores web: parámetros de aparencia e uso.

  Rexistro e configuración.

 Protocolo HTTP.

 Tipos MIME.

 Configuración básica dun servidor web

 Módulos: instalación, configuración e uso.

 Hóspedes (hosts) virtuais: creación, configuración e uso.

 Autenticación e control de acceso.

 Protocolo HTTPS
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Contidos

 Certificados. Servidores de certificados.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Correo electrónico 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Instala e administra servidores de correo electrónico aplicando criterios de configuración, de xeito que se garanta a seguridade do servizo. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Describíronse os protocolos que interveñen no envío e na recollida do correo electrónico.

CA5.2 Instalouse e configurouse un servidor de correo electrónico en sistemas operativos libres e propietarios.

CA5.3 Creáronse contas de usuario e verificouse o acceso a elas.

CA5.4 Establecéronse e aplicáronse métodos para impedir usos indebidos do servidor de correo electrónico.

CA5.5 Instaláronse servizos para permitir a recollida remota do correo existente nas caixas de usuario.

CA5.6 Usáronse clientes de correo electrónico para enviar e recibir correo desde as contas creadas no servidor.

CA5.7 Utilizouse a sinatura dixital e o correo cifrado.

CA5.8 Configurouse o servidor de correo como un servizo seguro.

CA5.9 Elaborouse documentación relativa á instalación, á configuración e ás recomendacións de uso do servizo.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Elementos do servizo de correo electrónico. Axentes.

 0Protocolos e servizos de descarga de correo.

 Estrutura das mensaxes de correo electrónico.

 Protocolo de transferencia de mensaxes.

 Clientes de correo electrónico.

 Contas de correo, alias e caixas de usuario.

 Servizo de correo electrónico vía web.

 Correo seguro: sinatura dixital e cifraxe de mensaxes.

 Reenvío de correo.

 Integración de módulos antivirus e filtro para correo non desexado.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Servizos de mesaxería 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Instala e administra servizos de mensaxaría instantánea, noticias e listas de distribución, de xeito que se asegure o acceso dos usuarios. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Describíronse os servizos de mensaxaría instantánea, noticias e listas de distribución.

CA6.2 Instalouse e configurouse o servizo de mensaxaría instantánea.

CA6.3 Utilizáronse clientes gráficos e de texto de mensaxaría instantánea.

CA6.4 Instalouse e configurouse o servizo de noticias.

CA6.5 Instalouse e configurouse o servizo de listas de distribución.

CA6.6 Determinouse o tipo de lista e os modos de acceso permitidos.

CA6.7 Creáronse contas de usuario e verificouse o acceso aos servizos de mensaxaría instantánea, noticias e listas de distribución.

CA6.8 Elaborouse documentación relativa á instalación, á configuración e ás recomendacións de uso dos servizos de mensaxaría instantánea, noticias e listas de distribución.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Características do servizo de mensaxaría instantánea: protocolos.

 Clientes gráficos e en modo texto de mensaxaría instantánea.

 Uso da mensaxaría instantánea. Normas de respecto.

 Características do servizo de noticias: protocolos.

 Clientes gráficos de noticias.

 Grupos de noticias

 Características do servizo de listas de distribución: protocolos.

 Tipos de listas de distribución e de acceso a elas.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Servizos de audio 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Instala e administra servizos de audio, e adapta os formatos en función das necesidades de distribución identificadas. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Describiuse a funcionalidade do servizo de audio.

CA7.2 Instalouse e configurouse un servidor de distribución de audio.

CA7.3 Instalouse e configurouse o cliente para o acceso ao servidor de audio.

CA7.4 Recoñecéronse e utilizáronse formatos de audio dixital.

CA7.5 Utilizáronse ferramentas de reprodución de audio no cliente.

CA7.6 Utilizáronse servizos de audio a través do navegador.

CA7.7 Utilizáronse técnicas de sindicación e subscrición de audio.

CA7.8 Elaborouse documentación relativa á instalación e á administración do servidor de audio.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Funcionalidade do servizo de audio.

 Formatos de audio. Códecs e reprodutores.

 Servidores de streaming.

 Sindicación e subscrición de audio. Podcast.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Servizos de vídeo 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Instala e administra servizos de vídeo, e adapta os formatos en función das necesidades de distribución identificadas. SI

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

Criterios de avaliación

CA8.1 Describiuse a funcionalidade do servizo de vídeo.

CA8.2 Instalouse e configurouse un servidor de vídeo.

CA8.3 Configurouse o cliente para o acceso ao servidor de vídeo.

CA8.4 Recoñecéronse e utilizáronse formatos de compresión de vídeo dixital.

CA8.5 Utilizáronse técnicas de sindicación e subscrición de vídeo.

CA8.6 Describíronse as características e os protocolos utilizados no servizo de videoconferencia.

CA8.7 Instaláronse e configuráronse ferramentas gráficas para realizar videoconferencia.

CA8.8 Utilizáronse ferramentas gráficas e navegadores para realizar videoconferencias.

CA8.9 Elaborouse documentación relativa á instalación e á administración do servidor de vídeo e do servizo de videoconferencia.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Funcionalidade do servizo de vídeo.

 Formatos de imaxe.

 Servidores de vídeo.

 Formatos de vídeo. Códecs e reprodutores.

 Sindicación e subscrición de vídeo.

 Videoconferencia.
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MINIMOS EXIXIBLES

Unidade Didáctica 1:Planificación e instalación do servidor

  * Instalar e configurar servizos xerárquicos de resolución de nomes en sistemas operativos libres e propietarios. información nos sistemas

informáticos.

  * Instalar servidores de configuración dos parámetros de rede en sistemas operativos libres e propietarios.

  * Instalar e configurar servidores web en sistemas operativos libres e propietarios.

  * Instalar e configurar servidores de transferencia de ficheiros en sistemas operativos libres e propietarios.

  * Instalar e configurar un servidor de correo electrónico en sistemas operativos libres e propietarios.

  * Instalar e configurar un servidor de distribución de audio.

  * Instalar e configurar un servidor de vídeo.

  * Empregar ferramentas DevOps para automatizar a instalación, configuración e administración dos sistemas

Unidade Didáctica 2: Configuración automática de rede

  * Recoñecer os mecanismos automatizados de configuración dos parámetros de rede e as súas vantaxes.

  * Ilustrar os procedementos e as pautas que interveñen nunha solicitude de configuración dos parámetros de rede.

  * Instalar servidores de configuración dos parámetros de rede en sistemas operativos libres e propietarios.

  * Preparar o servizo para lles asignar a configuración básica aos equipamentos dunha rede local.

  * Configurar asignacións estáticas e dinámicas dos parámetros de rede.

  * Integrar no servizo opcións adicionais de configuración dos parámetros de rede.

  * Documentar os procedementos realizados na administración de mecanismos automatizados de configuración dos parámetros de rede.

Unidade Didáctica 3: Servizo de nomes de dominio

  * Identificar e describir escenarios en que xurda a necesidade dun servizo de resolución de nomes.

  * Clasificar os principais mecanismos de resolución de nomes.

  * Describir a estrutura, a nomenclatura e a funcionalidade dos sistemas de nomes xerárquicos.

  * Instalar e configurar servizos xerárquicos de resolución de nomes en sistemas operativos libres e propietarios.

  * Preparar o servizo para reenviar consultas de recursos externos a outro servidor de nomes.

  * Preparar o servizo para almacenar e distribuír as respostas procedentes doutros servidores.

  * Engadir rexistros de nomes correspondentes a unha zona nova, con opcións relativas a servidores de correo e alias.

  * Implementar solucións de servidores de nomes en enderezos IP dinámicos.

  * Realizar transferencias de zona entre dous ou máis servidores.

  * Documentar os procedementos de instalación e configuración de servizos de resolución de nomes.

Unidade Didáctica 4: Serv. de transferencia de arquivos

  * Establecer a utilidade e o modo de operación do servizo de transferencia de ficheiros.

  * Instalar e configurar servidores de transferencia de ficheiros en sistemas operativos libres e propietarios.

  * Crear usuarios e grupos para acceso remoto ao servidor.

  * Configurar o acceso anónimo.

  * Establecer límites nos modos de acceso.

  * Comprobar o acceso ao servidor en modo activo e en modo pasivo.

  * Realizar probas con clientes en liña de comandos e en modo gráfico.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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  * Utilizar o navegador como cliente do servizo de transferencia de ficheiros.

  * Elaborar documentación relativa á instalación, a configuración e as recomendacións de uso do servizo

Unidade Didáctica 5: Servidores Web

  * Describir os fundamentos e os protocolos en que se basea o funcionamento dun servidor web.

  * Instalar e configurar servidores web en sistemas operativos libres e propietarios.

  * Ampliar a funcionalidade do servidor mediante a activación e a configuración de módulos.

  * Crear e configurar sitios virtuais.

  * Configurar os mecanismos de autenticación e control de acceso do servidor.

  * Obter e instalar certificados dixitais.

  * Establecer mecanismos para asegurar as comunicacións entre cliente e servidor.

  * Instalar, configurar e administrar aplicacións web baseadas en php (cms, lms, ...)

  * Realizar probas de monitorización do servizo.

  * Analizar os rexistros do servizo para a elaboración de estatísticas e a resolución de incidencias.

  * Elaborar documentación relativa á instalación, a configuración e as recomendacións de uso do servizo.

Unidade Didáctica 6: Correo electrónico

  * Describir os protocolos que interveñen no envío e na recollida do correo electrónico.

  * Instalar e configurar un servidor de correo electrónico en sistemas operativos libres e propietarios.

  * Crear contas de usuario e verificouse o acceso a elas.

  * Establecer e aplicar métodos para impedir usos indebidos do servidor de correo electrónico.

  * Instalar servizos para permitir a recollida remota do correo existente nas caixas de usuario.

  * Usar clientes de correo electrónico para enviar e recibir correo desde as contas creadas no servidor.

  * Utilizar a sinatura dixital e o correo cifrado.

  * Configurar o servidor de correo como un servizo seguro.

  * Elaborar documentación relativa á instalación, á configuración e ás recomendacións de uso do servizo.

Unidade Didáctica 7: Servizos de mesaxería

  * Describir os servizos de mensaxaría instantánea, noticias e listas de distribución.

  * Instalar e configurar o servizo de mensaxaría instantánea.

  * Utilizar clientes gráficos e de texto de mensaxaría instantánea.

  * Instalar e configurar o servizo de noticias.

  * Instalar e configurar o servizo de listas de distribución.

  * Determinar o tipo de lista e os modos de acceso permitidos.

  * Crear contas de usuario e verificar o acceso aos servizos de mensaxaría instantánea, noticias e listas de distribución.

  * Elaborar documentación relativa á instalación, á configuración e ás recomendacións de uso dos servizos de mensaxaría instantánea, noticias e

listas de distribución.

Unidade Didáctica 8: Servizos de audio

  * Describir a funcionalidade do servizo de audio.

  * Instalar e configurar un servidor de distribución de audio.

  * Instalar e configurar o cliente para o acceso ao servidor de audio.

  * Recoñecer e utilizar formatos de audio dixital.

  * Utilizar ferramentas de reprodución de audio no cliente.

  * Utilizar servizos de audio a través do navegador.

  * Utilizar técnicas de sindicación e subscrición de audio.

  * Elaborar documentación relativa á instalación e á administración do servidor de audio.

Unidade Didáctica 9: Servizos de vídeo

  * Describir a funcionalidade do servizo de vídeo.
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  * Instalar e configurar un servidor de vídeo.

  * Configurar o cliente para o acceso ao servidor de vídeo.

  * Recoñecer e utilizar formatos de compresión de vídeo dixital.

  * Utilizar técnicas de sindicación e subscrición de vídeo.

  * Describir as características e os protocolos utilizados no servizo de videoconferencia.

  * Instalar e configurar ferramentas gráficas para realizar videoconferencia.

  * Utilizar ferramentas gráficas e navegadores para realizar videoconferencias.

  * Elabora documentación relativa á instalación e á administración do servidor de vídeo e do servizo de videoconferencia.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Cálculo da nota final de cada avaliación:

NOTA = "Actitude + Traballos (40%)" + "Exame Final (60%)"

- Para aprobar fai falla acadar ao menos un 4 tanto na "Actitude + Traballos" como no "Exame Final".

- Calquer traballo o exame copiado, dun compañeiro, de Internet ou de calqueira outra fonte, será puntuado cun cero.

- Os traballos terán distinto peso según a súa importancia e extensión.

- Nos traballos deben de indicarse as fontes de información empregadas.

A nota final será a media das notas acadadas nas avaliaciones.

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

- No caso de non superar algunha das probas nunha avaliación, o alumno/a terá antes da sesión de avaliación unha proba personalizada, onde

terá a oportunidade de recuperar aquelas partes pendentes.

- No caso de traballos non superados, o profesor asignará ó alumno unha serie de tarefas para entregar nunha data anterior á sesión de avaliación.

- A nota que aparecerá na avaliación será a menor das puntuacións obtidas nas probas.

- Para ó alumnado que ó chegar ó mes de abril teña partes pendentes (non superadas):

  * haberá unha proba final personalizada por alumno, onde poderá recuperar aquelas partes da asignatura que teña suspensas.

  * no caso de traballos non superados, o profesor asignará ó alumno unha serie de tarefas para entregar.

- De superar esta proba/traballos, considerarase que o alumno superou a asignatura.

- No caso de non superar esta proba/traballos, considerase que o alumno non superou a asignatura.

- Para aqueles alumnos que superaron o módulo, a nota final será o promedio das notas das avaliacións xunto coa nota da proba final.

- Para o alumnado que non superou o módulo, a nota final reflictirá a nota da proba final.

- Para ó alumnado que ó chegar ó mes de abril teña partes suspensas e non as supere:

  * Haberá actividades de recuperación presenciais onde faranse traballos e actividades de repaso de todas as unidades didácticas.
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  * Haberá unha proba final de recuperación sobre todas as unidades didácticas. Esta proba pode dividirse en varias no caso de se vexa

conveniente.

  * O profesor asignará ó alumno unha serie de tarefas para entregar.

  * De superar todas as probas e traballos a avaliación considerarase que o alumno superou a asignatura, obtendo unha nota como resultado da

aplicación do seguinte criterio:

     - as probas  suporán un 60% da nota da avaliación.

     - os traballos prácticos un 40% da nota da avaliación.

  * Estas porcentaxe podera cambiar en base ó número e tipoloxía das probas/traballos. Informarase ó alumnado das porcentaxes.

  * No caso de non ter superado todas e cada unha desta/s proba/s e traballos, considerase que o alumno non superou a asignatura.

  * A nota que aparecerá na avaliación será a menor das puntuacións obtidas nas probas.

* Para que se poda realizar a media, na proba escrita o estudante deberá acadar polo menos unha puntuación de 4.

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

- Esta proba consistirá de:

   * Unha proba con:

    -  parte escrita na que se incluirán contidos conceptuais das unidades didácticas.

   -   parte práctica de duración adecuada para que o alumno poida demostrar o dominio dos conceptos e procedementos indicados anteriormente.

   * Presentación e defensa ante o profesor, dun ou varios traballos indicados polo profesor.

- O contido destas probas poderá ser diferente ás probas plantexadas ó resto do alumnado que non perdeu a avaliación continua.

Cálculo da nota final:

Nota = (prácticas evaluables_asistencia_actitude * 40%)+(Examen ou exámenes* 60%)

* Para que se poda realizar a media, na proba escrita o estudante deberá acadar polo menos unha puntuación de 4.

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

Considerando que a programación é un documento que se elabora ó comezo do curso escolar estará sempre aberta a calquera modificación

baseándonos en diferentes factores que se inclúen no proceso de ensinanza-aprendizaxe. Avaliaranse os procesos de avaliación, técnicas e

métodos, temporalización e momentos de aplicación, os recursos dos que dispoñemos e a metodoloxía.

Unidades didácticas

Máis polo miudo, ó remate de cada unidade didáctica analizaremos:

  * Contidos:

     - Na programación do vindeiro curso incluiranse novas actividades para aqueles contidos que supuxeron maior dificultade de aprendizaxe para

o alumnado.

     - Engadiranse tamén os contidos de ampliación tratados, se houbo algún. Terase en conta tamén o cambio daqueles contidos que se deciden

impartir noutra unidade de traballo.

  * Actividades:

     - Eliminaranse da nova programación as actividades que non se realizaron por considerarse redundantes ou innecesarias, e incorporaranse

todas as novas que o docente considerou necesarias para acadar os  obxectivos da unidade, así como a modificación das xa existentes.

  * Recursos:
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     - Na programación vindeira incluiranse os recursos empregados que non se tiveran en conta ao facer a programación actual. Aqueles non

usados indicarase que son opcionais.

     - Se algún recurso necesario non se puido empregar por non existir no centro, solicitarase a súa compra nunha reunión de departamento. Na

programación do curso seguinte comprobarase a dispoñibilidade dese recurso para incluílo ou non na mesma.

  * Metodoloxía:

     - A metodoloxía empregada para o desenvolvemento de cada unidade de traballo baséase principalmente na exposición por parte do docente

da parte teórica e de exemplos de actividades, e a realización do alumnado de tarefas e traballos sobre os contidos expostos.

     - Se houbo algún cambio na metodoloxía que fixo que o alumnado acadase os obxectivos da UT de xeito máis doado, incorporarase á nova

programación.

  * Temporalización:

     - O número de sesións asignadas axustaranse ao tempo real empregado na unidade de traballo.

Avaliacións

     - Ó remate de cada trimestre, revisarase o proceso de avaliación, axustando o tipo e número de instrumentos de avaliación e en consecuencia

as porcentaxes e o xeito de calcular as cualificacións parciais e final.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

- Ao comezo do curso, cubrirase un formulario onde se reflictan os seguintes aspectos recollidos desde o comezo do curso académico e ata a data

de avaliación:

  * Coñecementos teóricos.

  * Destrezas e habilidades prácticas.

  * Resultados nos controis.

  * Traballos entregados.

  * Relación co resto do grupo.

  * Relación co profesor do módulo.

  * Comportamento xeral na clase.

  * Puntualidade e asistencia.

- Esta proba non será cualificable e só se terán en conta os resultados para adecuar o nivel de partida do proceso de ensino-aprendizaxe á

realidade do grupo e/ou adoptar as medidas de reforzo que se consideren oportunas.

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

Medidas de Reforzo

  * As medidas de reforzo teñen como obxectivo intentar axudar  a superar algunha unidade de traballo a aqueles alumnos que non acadaron os

obxectivos mínimos esixibles.

  * Cada caso será analizado de forma particular, e as actividades teórico/prácticas serán indicadas o alumno para o seu desenrolo.

Medidas de ampliación

  * As medidas de ampliación teñen como obxectivo atender ás demandas de aqueles alumnos que superan amplamente ós obxectivos do módulo.

  * As medidas de ampliación poden ser:

     - Investigación por parte do alumno de temas non tratados na aula.

     - Profundización en temas tratados.

     - Realización de traballos/tarefas adicionais.

  * Todas estas tarefas estarán supervisadas e orientadas polo profesor, personalizando as tarefas según a situación especial de cada alumno.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais que se atopan en todas as unidades de traballo son:

  * Coñecemento e respecto pola normativa TIC legal vixente; en especial a Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD).

  * Manexo da lingua inglesa para poder empregar manuais de BD escritos nesta lingua, xa que ademais do castelán, é a lingua máis empregada

en manuais técnicos informáticos.

  * Aprendizaxe permanente ao longo da vida.

  * Entendemento da importancia que ten o movemento de Software Libre no desenvolvemento da carreira profesional de cada alumno/a, no

contorno produtivo de Galicia e as súas implicacións sociais.

Educación en valores:

  * A educación en valores na Formación Profesional está dirixida ao desenvolvemento da cultura profesional. A sociedade require algo máis que

persoas adestradas para a función específica do mundo do traballo. Necesita profesionais con motivacións e capacidades para a actividade

creadora e independente, tanto no desempeño laboral como investigador, ante os desafíos do coñecemento e información científico-técnica e da

realización do seu ideal social e humano.

  * A formación integral e especializada son dous piares da profesionalidade.

  * A personalidade profesional maniféstase a través do conxunto de rasgos presentes no individuo, na actividade profesional, nos marcos de

determinada comunidade e contexto.

  * Por todo isto o profesorado fomentará:

     - O amor á actividade profesional.

     - O sentido de respecto socioprofesional.

     - O estilo de busca profesional creativo-innovador.

     - A comunicación interpersoal. Compañerismo.

     - Elevar a calidade profesional na solución de problemas.

     - Responsabilidade.

     - Honestidade.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Para este curso non se programou ningunha actividade complementaria ou extraescolar.

10.Outros apartados

10.1) Semipresencialidade

É posible que nalgún momento do curso chéguese a un sistema de  semipresencialidade na que se divída a aula. Neste sistema o alumnado

acudiría un día sí e outro non ao centro.

Nunha contorna semipresencial optarase por propoñer traballos e tarefas a realizar en casa para o alumnado que non acuda ese día ao instituto na

Aula Virtual, e en condensar a exposición teórica para o día que poida acudir  presencialmente.
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Os criterios de avaliación permanecerían invariables.

10.2) Confinamento total ou parcial

Dada as circunstancias de incerteza nas que nos atopamos, no caso de que se cheguen a tomar medidas extraordinarias como un confinamento

parcial ou total, o desenvolvemento da materia centrarase na Aula Virtual.

Na aula Virtual subirase material teórico de diverso tipo como presentacións, textos, clases ou explicacións gravadas, audios, ligazóns, vídeos,

exercicios resoltos, etc.

Óptase por un ensino asíncrono no que se fixarán tempos de entrega para tarefas e exercicios obrigatorios, debido a que é difícil prever a situación

particular na que se atopa cada alumno nun determinado momento para poder atender a clases telemáticas en directo.

As desigualdades do alumnado en canto a recursos TIC ven minimizadas fronte as clases en directo, onde só poderían acceder os que dispuxesen

dos recursos necesarios. Destoutra forma, os alumnos poderán progresar na materia ao seu ritmo e en base a súa situación.

Abrirase un foro da materia no que se resolverán dúbidas. No caso de que estas non sexan resoltas ou de que se necesite unha conversación

máis directa, empregaranse para a sua resolución aplicacións de VoIP que permitan compartir pantalla.

É posible que o exame final descrito en criterios de avaliación téñase que levar a cabo de forma telemática utilizando tecnoloxías VoIP como

Webex. Segundo as circunstancias, poderíase substituír por un traballo de maior entidade.

O cálculo da nota final sería o mesmo que o descrito nos criterios de avaliación. O traballo final, no caso de que non se poda garantir un exame

xusto para todo o alumnado, reemplazará ó exame final.

- 21 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Xulián Magariños 2020/202115026391 Negreira

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Administración de sistemas informáticos en rede Ciclos
formativos de
grao superior

CSIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0371 Fundamentos de hardware 42020/2021 128107

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

Profesorado asignado ao módulo MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MORALES

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento

- 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 "Fundamentos de Hardware" pertence ao ciclo de Formación Profesional de grao superior de "Administración de Sistemas Informáticos

en Rede", o cal ten unha duracion de 2000 horas distribuídas ao longo de 2 cursos académicos. O desenvolvemento curricular deste módulo

profesional fíxose tendo en conta os aspectos do contorno educativo e do ámbito produtivo:

- Contorna educativa: o noso centro cumpre coas condicións especificadas pola lexislación educativa vixente e polos Reais Decretos que

establecen o currículo do ciclo formativo correspondente ao título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Rede.

- Ámbito produtivo: a comarca da Barcala (na que se asenta o centro) e, especialmente, a veciña comarca de Santiago basean a súa economía en

varios sectores moi diversificados, sendo un deles as telecomunicacións dentro do seu ramo industrial. Como demostran empresas punteiras no

sector con centros de traballo en Santiago tales como Altia, Everis, Coremain, Plexus, Tecnocom, Dinahosting ou Televés, por citar algúns

exemplos.
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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 Introdución ao hardwarePrincipios básicos do
hardware

19 14

2 Enumeración e descrición das compoñentes dun equipo informático.Compoñentes 17 12

3 Enumeración e descrición dos dispositivos de entrada.Dispositivos de
entrada

6 5

4 Enumeración e descrición dos dispositivos de salida.Dispositivos de saída 6 5

5 Enumeración e descrición dos dispositivos de entrada/salida.Dispositivos de E/S 1 2

6 Enumeración e descrición dos dispositivos de almacenaxe masiva.Almacenaxe masiva 8 7

7 Montaxe e verificación de equipos informáticos.Montaxe e verificación
de equipos
informáticos

25 18

8 Manipulación de hardware dende os sistemas operativos.Software de base 18 10

9 Instalación e execución de software de utilidade.Software de utilidade 12 9

10 Instalación e execución de software de aplicación e servizo de hardware.Software de aplicación
e servizo

2 3

11 Copias de seguridade, clonacións e recuperación do sistema.Creación e
recuperación de
copias de respaldo

11 10

12 Descrición e funcións dun CPD.Centros de
Procesamento de
Datos

1 2

13 Prohibicións, protección persoal, ferramentas e compoñentes perigosas.Prevención de riscos
laborais

2 3
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Principios básicos do hardware 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura equipamentos microinformáticos, compoñentes e periféricos, e analiza as súas características en relación co conxunto. NO

RA2 - Instala software de propósito xeral, e avalía as súas características e os contornos de aplicación. 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 caracterizáronse os dispositivos que constitúen os bloques funcionais dun equipamento microinformático.

CA1.2 Describiuse o papel dos elementos físicos e lóxicos que interveñen no proceso de posta en marcha dun equipamento.

CA1.3 Analizouse a arquitectura xeral dun equipamento e os mecanismos de conexión entre dispositivos.

CA2.1 Catalogáronse os tipos de software segundo a súa licenza, a súa distribución e o seu propósito.

CA2.2 Analizáronse as necesidades específicas de software asociadas ao uso de sistemas informáticos en diferentes contornos produtivos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Esquema e estrutura dun computador.

 Elementos funcionais e subsistemas.

 Unidades de medida de uso común en sistemas informáticos.

 Composición dun sistema informático: unidade central de proceso, memoria, subsistema de E/S, tipos de arquitecturas de bus e interfaces.

 Licenzas de software.

 Sistemas de ficheiros.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Compoñentes 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura equipamentos microinformáticos, compoñentes e periféricos, e analiza as súas características en relación co conxunto. NO

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Describiuse o papel dos elementos físicos e lóxicos que interveñen no proceso de posta en marcha dun equipamento.

CA1.3 Analizouse a arquitectura xeral dun equipamento e os mecanismos de conexión entre dispositivos.

CA1.10 Clasificáronse os dispositivos periféricos e os seus mecanismos de comunicación.

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, equipamentos e medios de transporte.

CA5.2 Operouse cos equipamentos respectando as normas de seguridade.

CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de equipamentos, ferramentas, etc.

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e dos equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemen

CA5.5 Relacionouse a manipulación de equipamentos e ferramentas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA5.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

4.2.e) Contidos

Contidos

  Técnicas de conexión e comunicación.

 Unidades de medida de uso común en sistemas informáticos.

 Composición dun sistema informático: unidade central de proceso, memoria, subsistema de E/S, tipos de arquitecturas de bus e interfaces.

 Compoñentes de integración para a ensamblaxe de equipamentos informáticos Chasis, alimentación e refrixeración. Placas base, procesadores e memorias. Dispositivos de almacenamento.
Controladoras.  Periféricos. Adaptadores para a conexión de dispositivos.
 Manexo de documentación técnica nos idiomas máis empregados pola industria.

 Webs de soporte técnico.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Dispositivos de entrada 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura equipamentos microinformáticos, compoñentes e periféricos, e analiza as súas características en relación co conxunto. NO

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Describiuse o papel dos elementos físicos e lóxicos que interveñen no proceso de posta en marcha dun equipamento.

CA1.3 Analizouse a arquitectura xeral dun equipamento e os mecanismos de conexión entre dispositivos.

CA1.4 Ensambláronse equipamentos microinformáticos, interpretando a documentación técnica, e verificouse o resultado final.

CA1.10 Clasificáronse os dispositivos periféricos e os seus mecanismos de comunicación.

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, equipamentos e medios de transporte.

CA5.2 Operouse cos equipamentos respectando as normas de seguridade.

CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de equipamentos, ferramentas, etc.

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e dos equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemen

CA5.5 Relacionouse a manipulación de equipamentos e ferramentas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA5.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes de integración para a ensamblaxe de equipamentos informáticos Chasis, alimentación e refrixeración. Placas base, procesadores e memorias. Dispositivos de almacenamento.
Controladoras.  Periféricos. Adaptadores para a conexión de dispositivos.
 Manexo de documentación técnica nos idiomas máis empregados pola industria.

 Webs de soporte técnico.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Dispositivos de saída 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura equipamentos microinformáticos, compoñentes e periféricos, e analiza as súas características en relación co conxunto. NO

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Describiuse o papel dos elementos físicos e lóxicos que interveñen no proceso de posta en marcha dun equipamento.

CA1.3 Analizouse a arquitectura xeral dun equipamento e os mecanismos de conexión entre dispositivos.

CA1.4 Ensambláronse equipamentos microinformáticos, interpretando a documentación técnica, e verificouse o resultado final.

CA1.10 Clasificáronse os dispositivos periféricos e os seus mecanismos de comunicación.

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, equipamentos e medios de transporte.

CA5.2 Operouse cos equipamentos respectando as normas de seguridade.

CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de equipamentos, ferramentas, etc.

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e dos equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemen

CA5.5 Relacionouse a manipulación de equipamentos e ferramentas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA5.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes de integración para a ensamblaxe de equipamentos informáticos Chasis, alimentación e refrixeración. Placas base, procesadores e memorias. Dispositivos de almacenamento.
Controladoras.  Periféricos. Adaptadores para a conexión de dispositivos.
 Manexo de documentación técnica nos idiomas máis empregados pola industria.

 Webs de soporte técnico.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Dispositivos de E/S 1

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura equipamentos microinformáticos, compoñentes e periféricos, e analiza as súas características en relación co conxunto. NO

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Describiuse o papel dos elementos físicos e lóxicos que interveñen no proceso de posta en marcha dun equipamento.

CA1.3 Analizouse a arquitectura xeral dun equipamento e os mecanismos de conexión entre dispositivos.

CA1.4 Ensambláronse equipamentos microinformáticos, interpretando a documentación técnica, e verificouse o resultado final.

CA1.10 Clasificáronse os dispositivos periféricos e os seus mecanismos de comunicación.

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, equipamentos e medios de transporte.

CA5.2 Operouse cos equipamentos respectando as normas de seguridade.

CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de equipamentos, ferramentas, etc.

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e dos equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemen

CA5.5 Relacionouse a manipulación de equipamentos e ferramentas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA5.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes de integración para a ensamblaxe de equipamentos informáticos Chasis, alimentación e refrixeración. Placas base, procesadores e memorias. Dispositivos de almacenamento.
Controladoras.  Periféricos. Adaptadores para a conexión de dispositivos.
 Manexo de documentación técnica nos idiomas máis empregados pola industria.

 Webs de soporte técnico.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Almacenaxe masiva 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura equipamentos microinformáticos, compoñentes e periféricos, e analiza as súas características en relación co conxunto. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Describiuse o papel dos elementos físicos e lóxicos que interveñen no proceso de posta en marcha dun equipamento.

CA1.3 Analizouse a arquitectura xeral dun equipamento e os mecanismos de conexión entre dispositivos.

CA1.4 Ensambláronse equipamentos microinformáticos, interpretando a documentación técnica, e verificouse o resultado final.

CA1.5 Establecéronse os parámetros de configuración (hardware e software) dun equipamento microinformático.

CA1.9 Utilizáronse ferramentas de procura vía web para obter documentación, controladores de dispositivos e soporte técnico, e para solucionar erros.

CA1.10 Clasificáronse os dispositivos periféricos e os seus mecanismos de comunicación.

4.6.e) Contidos

Contidos

  Técnicas de conexión e comunicación.

 Compoñentes de integración para a ensamblaxe de equipamentos informáticos Chasis, alimentación e refrixeración. Placas base, procesadores e memorias. Dispositivos de almacenamento.
Controladoras.  Periféricos. Adaptadores para a conexión de dispositivos.
 Manexo de documentación técnica nos idiomas máis empregados pola industria.

 Webs de soporte técnico.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Montaxe e verificación de equipos informáticos 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura equipamentos microinformáticos, compoñentes e periféricos, e analiza as súas características en relación co conxunto. NO

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Ensambláronse equipamentos microinformáticos, interpretando a documentación técnica, e verificouse o resultado final.

CA1.5 Establecéronse os parámetros de configuración (hardware e software) dun equipamento microinformático.

CA1.6 Avaliáronse as prestacións do equipamento empregando utilidades específicas.

CA1.7 Executáronse utilidades de recoñecemento e diagnóstico.

CA1.8 Identificáronse e documentáronse avarías e as súas causas.

CA1.9 Utilizáronse ferramentas de procura vía web para obter documentación, controladores de dispositivos e soporte técnico, e para solucionar erros.

CA1.11 Utilizáronse protocolos estándar de comunicación sen fíos entre dispositivos.

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, equipamentos e medios de transporte.

CA5.2 Operouse cos equipamentos respectando as normas de seguridade.

CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de equipamentos, ferramentas, etc.

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e dos equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemen

CA5.5 Relacionouse a manipulación de equipamentos e ferramentas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA5.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Esquema e estrutura dun computador.

 0Utilidades de prestacións, recoñecemento e diagnóstico.

  Técnicas de conexión e comunicación.

 Elementos funcionais e subsistemas.
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Contidos

 Unidades de medida de uso común en sistemas informáticos.

 Composición dun sistema informático: unidade central de proceso, memoria, subsistema de E/S, tipos de arquitecturas de bus e interfaces.

 Compoñentes de integración para a ensamblaxe de equipamentos informáticos Chasis, alimentación e refrixeración. Placas base, procesadores e memorias. Dispositivos de almacenamento.
Controladoras.  Periféricos. Adaptadores para a conexión de dispositivos.
 Manexo de documentación técnica nos idiomas máis empregados pola industria.

 Webs de soporte técnico.

 Configuración e verificación de equipamentos.

 Software incrustado de configuración dun equipamento.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Normativa de prevención de riscos laborais.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Software de base 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala software de propósito xeral, e avalía as súas características e os contornos de aplicación. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Catalogáronse os tipos de software segundo a súa licenza, a súa distribución e o seu propósito.

CA2.2 Analizáronse as necesidades específicas de software asociadas ao uso de sistemas informáticos en diferentes contornos produtivos.

CA2.3 Utilizáronse ferramentas para facer particións de disco.

CA2.4 Instaláronse sistemas operativos e verificouse a súa compatibilidade co hardware do sistema.

CA2.5 Instaláronse e avaliáronse utilidades para a xestión de ficheiros, recuperación de datos, mantemento e optimización do sistema.

CA2.6 Instaláronse e avaliáronse utilidades de seguridade básica.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Licenzas de software.

 Particións de disco.

 Sistemas de ficheiros.

 Instalación e configuración de sistemas operativos libres e propietarios.

 Xestores de arranque.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Software de utilidade 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala software de propósito xeral, e avalía as súas características e os contornos de aplicación. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Catalogáronse os tipos de software segundo a súa licenza, a súa distribución e o seu propósito.

CA2.2 Analizáronse as necesidades específicas de software asociadas ao uso de sistemas informáticos en diferentes contornos produtivos.

CA2.3 Utilizáronse ferramentas para facer particións de disco.

CA2.5 Instaláronse e avaliáronse utilidades para a xestión de ficheiros, recuperación de datos, mantemento e optimización do sistema.

CA2.6 Instaláronse e avaliáronse utilidades de seguridade básica.

CA2.9 Verificouse a repercusión da eliminación, a modificación e a actualización das utilidades instaladas no sistema.

CA2.10 Probáronse e comparáronse aplicacións portables e non portables.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Licenzas de software.

  Utilidades: Compresores. Monitorización e optimización do sistema. Xestión de ficheiros e recuperación de datos. Xestión de discos. Fragmentación e partición. Inventariación de software.
Seguridade. Antivirus, antiespías e tornalumes (firewalls).
 Particións de disco.

 Sistemas de ficheiros.

 Xestores de arranque.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Software de aplicación e servizo 2

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala software de propósito xeral, e avalía as súas características e os contornos de aplicación. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Catalogáronse os tipos de software segundo a súa licenza, a súa distribución e o seu propósito.

CA2.2 Analizáronse as necesidades específicas de software asociadas ao uso de sistemas informáticos en diferentes contornos produtivos.

CA2.7 Instalouse e avaliouse software ofimático e de utilidade xeral.

CA2.8 Consultouse a documentación e as axudas interactivas.

CA2.10 Probáronse e comparáronse aplicacións portables e non portables.

CA2.11 Realizáronse inventarios do software instalado e as características da súa licenza.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Licenzas de software.

 0Requisitos das aplicacións.

  Comparación de aplicacións: avaliación e rendemento.

  Software de propósito xeral: Ofimática e documentación electrónica. Imaxe, deseño e multimedia. Programación. Clientes para servizos de internet. Software a medida.

 Tipos de aplicacións.

 Aplicacións portables e non portables.

 Instalación e proba de aplicacións.

 Necesidades dos contornos de explotación.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Creación e recuperación de copias de respaldo 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Analiza e executa procedementos para recuperar o software base dun equipamento, utilizando imaxes almacenadas en memoria auxiliar. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Recoñeceuse a diferenza entre unha instalación estándar e unha preinstalación ou imaxe de software.

CA3.2 Identificáronse os soportes de memoria auxiliar adecuados para o almacenamento e a restauración de imaxes.

CA3.3 Empregáronse diversas utilidades e soportes para realizar imaxes.

CA3.4 Restauráronse imaxes desde distintas localizacións.

CA3.5 Identificáronse e probáronse as secuencias de arranque configurables nun equipamento.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Imaxes de respaldo.

 Preparación do sistema para crear e restaurar imaxes de respaldo.

 Utilidades libres e propietarias para a manipulación de imaxes de respaldo.

 Creación de imaxes.

 Recuperación de imaxes.

 Configuracións de arranque do sistema.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Centros de Procesamento de Datos 1

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Implanta hardware específico de centros de procesamento de datos (CPD), e analiza as súas características e as súas aplicacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Recoñecéronse as diferenzas entre as configuracións de hardware de tipo persoal e empresarial.

CA4.2 Analizáronse contornos que requiran implantar solucións de hardware específicas.

CA4.3 Detalláronse compoñentes de hardware específicos para solucións empresariais.

CA4.4 Analizáronse os requisitos básicos de seguridade física, organización e condicións ambientais dun CPD.

CA4.5 Implantáronse sistemas de alimentación ininterrompida e estabilizadores de tensión.

CA4.6 Manipuláronse correctamente dispositivos de almacenamento para solucións empresariais.

CA4.7 Implantáronse sistemas de almacenamento redundante e distribuído (RAID).

CA4.8 Ensamblouse equipamento específico de centros de procesamento de datos interpretando a documentación técnica, e verificouse o resultado final.

CA4.9 Documentáronse procedementos, incidencias e parámetros utilizados na instalación e na configuración de dispositivos hardware.

CA4.10 Utilizáronse ferramentas de inventariación e rexistráronse as características dos dispositivos de hardware.

CA4.11 Clasificouse e organizouse a documentación técnica, os controladores, as utilidades e os accesorios do hardware.

4.12.e) Contidos

Contidos

 Arquitecturas de computadores persoais, sistemas departamentais e grandes computadores.

 Estrutura dun CPD: organización.

 Seguridade física.

 Compoñentes específicos en solucións empresariais: Bastidores. Servidores en rack e servidores blade. Dispositivos de conexión en quente. Cabinas de discos e configuracións RAID.
Sistemas NAS e SAN. Fontes de alimentación. Control remoto. Dispositivos de
 Arquitecturas de alta dispoñibilidade.

 Inventariación do hardware: ferramentas e automatización.
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Prevención de riscos laborais 2

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, equipamentos e medios de transporte.

CA5.2 Operouse cos equipamentos respectando as normas de seguridade.

CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de equipamentos, ferramentas, etc.

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e dos equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemen

CA5.5 Relacionouse a manipulación de equipamentos e ferramentas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA5.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA5.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.13.e) Contidos

Contidos

 Normativa de prevención de riscos laborais.

 Protección ambiental e tratamento de residuos.
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Hai que considerar que tratamos dun módulo de primeiro por réxime ordinario, polo que a avaliación farase por "avaliacións" trimestrais, sendo

preciso acadar un mínimo de 5 de media para superar o módulo. O anterior, non obstante, non quita da posibilidade por parte do docente de

establecer probas e entregas de recuperación nas que a nota resultaría da media entre ambas tentativas. En cada avaliación realizarase como

mínimo un examen presencial.

A avaliación no seu conxunto seguirá o esquema que figura a continuación:

· 20% Exercícios prácticos propostos e realizados no taller.

· 30% Traballos propostos e realizados na clase.

· 50% Controis parciais e exames trimestrais.

Para a superación da avaliación será necesario obter un mínimo do 50% en cada unha das partes anteriores. Así mesmo, as prácticas propostas

en clase serán requeridas, ata tal punto que o alumnado que non entregue algunha delas en prazo e forma non superará a avaliación.

Realizarase unha proba avaliativa final á que acudirán os alumnos que non superaron algunha das avaliacións. Nesta proba avaliaranse de

maneira independente cada unha das unidades de traballo non superadas, sendo requisito imprescindible obter unha nota superior ao 5 en cada

unha delas para poder superar o módulo.

No caso de detectar traballos/tarefas ou exames total ou parcialmente copiados estos serán calificados con unha nota de 0.

Un mal uso do material posto a disposición do alumnado tanto na aula, coma no taller pode implicar, a parte das medidas disciplinarias que

correspondan, a non superación 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

As actividades de recuperación para o alumnado consistirán na resolución das actividades xa realizadas durante o trimestre a/ou novas actividades

similares propostas polo docente.

Así como un seguemento do alumnado. No caso en que o docente detecte unha necesidade evidente sobre algunha unidade, proporá exercicios

específicos sobre ditos contidos.

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

A avaliación continua require a asistencia regular do alumnado ás clases e ás demais actividades lectivas programadas. Para que o alumnado sen

dereito á avaliación continua poida aproveitar os contidos da materia porase á súa disposición os recursos que se empreguen na aula a través da

plataforma virtual do centro. Nesta ferramenta poderán consultar os exercicios e prácticas en relación coas unidades de traballo, así como resolver

as súas dúbidas a través do foro.

Realizaráselles un exame final, no mes de Xuño, unha vez rematada a terceira avaliación, sobre todos os contidos do curso que deberán aprobar

para superar a materia co mesmo nivel de exixencia que foi exixido ao alumnado con avaliación continua.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Irase adaptando e rexeitando ao longo do curso, sobor de todo nas actividades propostas e na duración das mesmas. E sempre condicionándose á

resposta do alumnado a determinados coñeecementos e prácticas.

A programación será revisada ao inicio de cada curso académico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias. O referido

seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento ou, de ser o caso, do equipo docente do ciclo.

Terase en conta especialmente os informes do profesor titor do ciclo. Tamén se revisará a coordinación co resto do equipo docente do grupo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O procedemento para a realización da avaliación inicial será o que segue:

a) Preguntas para coñecer información das circunstancias persoais de cada alumna/o (formación previa, intereses, motivacións, recursos

dispoñibles, experiencias previas...) e análise das respostas por parte do profesorado que integra o equipo docente do grupo.

b) Realización dunha sesión de avaliación inicial (preceptiva) conxunta co equipo docente á luz da devandita información e calquera outra que

xurda na reunión.

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

Coa denominación de necesidades educativas específicas préstase especial atención ao alumnodo que, polo factor que fór, presenten algún tipo

de dificultade na adquisición de coñecementos e procedementos polas canles xerais propostas polo docente no marco xeral que permiten as

administracións educativas. Procúrase dese xeito garantir, en tódolos casos, unha axeitada resposta educativa ás circunstancias e necesidades

que nestes alumnos concorren.

Co gaio de asegura-lo dereito individual a unha educación de calidade, os poderes públicos desenvolverán as accións necesarias e aportarán os

recursos e os apoios precisos que permitan compensar os efectos de situacións de desvantaxe social para o logro dos obxectivos de educación e

de formación previstos.

Recursos e medidas:

· En primeiro lugar, as Administracións educativas deben adoptar procedementos singulares naqueles centros escolares nos cales resulte

necesaria unha intervención educativa diferenciada aportando os recursos materiais e de profesorado necesarios e proporcionarase o apoio

técnico e humano preciso para o logro da compensación educativa.

· En segundo lugar, o departamento de Orientación detectará, identificará e valorará as necesidades educativas especiais, e deseñará e coordinará

os plans de apoio para atender á diversidade do alumnado do centro. Para isto contará con un equipo de profesionais cualificados e estará en

contacto cós profesores titores e cós pais.

· Por último, cada profesor terá en conta as necesidades educativas específicas ou, simplemente, dificultades de aprendizaxe que algún alumno do

seu grupo poida ter elaborando unha programación flexible e aberta que favoreza os cambios que o profesor debe introducir para dar resposta ás

diferenzas individuais en estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses ou dificultades de aprendizaxe.

· Como ferramenta de axuda para acadar esta atención individual empregarase o Moodle, pois permite prantexar e corrixir tarefas dun xeito

persoal.
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Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

· Convocatoria de reunións periódicas de titoría en colaboración co departamento de orientación para o seguemento do grupo en xeral e dos

alumnos que presenten necesidades educativas especiais en particular.

· Fomento do traballo práctico.

· Creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo. Se este clima se produce, o profesor dispón de máis tempo

para identificar os alumnos que precisan axuda e proporcionar a atención especial máis conveniente en cada caso.

· Agrupamentos flexibles e ritmos distintos.

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

· Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos.

· Actividades de reforzo en grupos pequenos.

Como medidas individuais:

· Para os alumnos estranxeiros que descoñezan as linguas galega, castelá e inglesa, ou que presenten graves carencias en coñecementos

básicos, fomentarase a lectura de libros e catálogos de carácter técnico.

· Para os alumnos con sobredotación, para que as actividades non resulten desmotivadoras, será maior o grao de esixencia nos aspectos

científicos e de deseño dos contidos. Ademais unha vez satisfeitos os obxectivos básicos, se proporán actividades complementarias que estimulen

a súa creatividade e autonomía.

· Os alumnos con necesidades educativas especiais que requiran, nun período da súa escolarización ou ó longo de toda ela, e en particular no que

se refire á avaliación, determinados apoios e atencións educativas, específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriais, ou por

manifestar graves trastornos da personalidade ou de conduta, terán unha atención especializada, con acordo ós principios de non discriminación e

normalización educativa; seguíndose para os mesmos o plan de apoio específico desenvolvido polo departamento de orientación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Tendo en conta que unha das nosas metas e a formación integral dos alumnos/as, terase en conta a transversalidade dos valores. Estes

concíbense como o conxunto de contidos pertencentes a campos do coñecemento moi diversos, que deben ser abordados cun enfoque

interdisciplinario e que se aprecian de maneira integrada tanto nos obxectivos como nos contidos de tódolos módulos que conforman o currículo.

· Educación ambiental: Evitar proxectos empresariais non respectuosos co media ambiente e o perigo de determinados residuos informáticos.

· Educación moral e cívica: Axustarse a lexislación todo o relacionado, por exemplo, o respecto da propiedade intelectual do software, o uso

adecuado da Internet...

·Educación para a paz e a convivencia: Promoverase como principio fundamental o respecto mutuo e o respecto a regras de convivencia no día a

día da aula.

·Educación do consumidor: Hai diversidade de empresas comerciais e diversidade de produtos. O consumidor ten a posibilidade de elixir de acordo

a uns criterios. A posibilidade de elección entre software libre e propietario. Esixir unha documentación correcta e adecuada as empresas

subministradoras. Aprendizaxe para a toma de decisións.

Ademais dos contidos incorpórase no módulo a formación en outras áreas prioritarias relativas a: Tecnoloxías da Información e a

Comunicación (en adiante TIC), idiomas dos Países da Unión Europea, o traballo en equipo, etc. Por tratarse dun módulo pertencente a un

ciclo formativo da familia Informática, as tecnoloxías TICs, están plenamente integradas na actividade docente.

Outro tema a tratar é o idioma técnico. Xa que moitos dos manuais técnicos están dispoñibles exclusivamente en inglés polo que é preciso que o

alumno posúa uns coñecementos básicos deste idioma, polo menos a nivel de compresión lectora. Dada a importancia que este idioma ten nos

- 20 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

procesos de selección de técnicos cualificados no mundo laboral potenciarase o seu uso nun contexto práctico.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Outro punto a ter en conta é a concienciación destes alumnos cara o mercado laboral, polo que está pensado, a nivel de departamento, facer

visitas, a xeito de actividades extraescolares,  a organizacións do sector tales como o CESGA e o CPD do SERGAS, así como outras actividades

especialmente deseñadas polo departamento de orientación.

O departamento deixa aberta a porta á asistencia a conferencias e seminarios, que ou ben se planifiquen polo departamento ou ben vaian xurdindo

no ámbito social e sexan consideradas de interese.

Estas actividades realizaranse sempre e cando as condicións de saúde pública permitan levalas a cabo con seguridade.

10.Outros apartados

10.1) Medidas adicionais en caso de confinamento

Dada as circunstancias de incerteza nas que nos atopamos, no caso de que se cheguen a tomar medidas extraordinarias como un confinamento

parcial ou total, o desenvolvemento da materia centrarase na Aula Virtual.

Na aula Virtual subirase material de diverso tipo como presentacións, textos, clases ou explicacións gravadas, audios, ligazóns, vídeos, exercicios

resoltos, etc.

Óptase por un ensino asíncrono no que se fixarán tempos de entrega para tarefas e exercicios obrigatorios, debido a que é difícil prever a situación

particular na que se atopa cada alumno nun determinado momento para poder atender á clases telemáticas en directo.

As desigualdades do alumnado en canto a recursos TIC son minimizadas fronte as clases en directo, onde só poderían acceder os que dispuxesen

sempre dos recursos necesarios nas devanditas horas. Destoutra forma, os alumnos poderán progresar na materia ao seu ritmo e en base a súa

situación.

Abrirase un foro da materia no que se resolverán dúbidas. No caso de que estas non sexan resoltas, ou de que se precise de explicacións máis

elaboradas/interactivas, poderanse empregar aplicacións de VoIP que permitan compartir pantalla.

É posible que leven a cabo probas telemáticas ou exames utilizando tecnoloxías VoIP como Webex ou Google Classroom. Segundo as

circunstancias, estas probas substituiránse por traballos ou cuestionarios con maior entidade.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Xulián Magariños 2020/202115026391 Negreira

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Administración de sistemas informáticos en rede Ciclos
formativos de
grao superior

CSIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 52020/2021 159133

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

Profesorado asignado ao módulo MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MORALES

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A competencia xeral deste título consiste en configurar, administrar e manter sistemas informáticos, garantindo a funcionalidade e a integridade dos

recursos e dos servizos do sistema, coa calidade esixida e conforme a regulamentación.

Este módulo profesional de Linguaxe de Marcas e Sistemas de Xestión da Información contén a formación necesaria para desempeñar a función

de xestión e explotación de sistemas de información.

A xestión e explotación de sistemas de información abrangue aspectos como:

- Uso de linguaxes de marcaxe no tratamento e na transmisión da información.

- Publicación e difusión de información mediante tecnoloxías de sindicación de contidos.

- Caracterización da información transmitida e almacenada.

- Adaptación  da  información  ás  tecnoloxías  utilizadas  na  súa  presentación,  na  súa   transmisión e no seu almacenamento.

- Almacenamento e recuperación da información.

- Implantación e adaptación de sistemas de xestión empresarial.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

- Almacenamento e transmisión da información.

- Uso de tecnoloxías web para a publicación e a difusión de información.

- Explotación de sistemas empresariais de xestión de información.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais c), d), e) e s) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e

sociais b) e c) do ciclo, que son as que se citan a continuación:

Obxectivos xerais:

c) Instalar e configurar software de mensaxería e transferencia de ficheiros, entre outros, tendo en conta a súa aplicación e seguindo

documentación e especificacións dadas, para administrar servizos de rede.

d) Instalar e configurar software de xestión, seguindo especificacións e analisando contornos de aplicación, para administrar aplicacións.

e) Instalar e administrar software de xestión, tendo en conta a súa explotación, para implantar e xestionar bases de datos

s) Identificar e valorar as oportunidades de aprendizaxe e a súa relación co mundo   laboral,   analisando   as   ofertas   e   as   demandas   do

mercado,   para   xestionar   a propia carreira profesional.

As competencias profesionais, persoais e sociais b) e c) do  currículo son:

b) Administrar servizos de rede (web, mensaxaría electrónica, transferencia de ficheiros, etc.) instalando e configurando o software, en condicións

de calidade.

c) Administrar aplicacións instalando e configurando o software en condicións de calidade, para responder ás necesidades da organización.
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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 Farase unha introdución ás linguaxes de marcas.Introdución ás
Linguaxes de marcas

5 3

2 Estudarase a utilización das linguaxes de marcas para a transmisión de información a través da web.Uso de linguaxes de
marcas en contornos
web

84 45

3 Estudarase como xerar canles de contidos analizando e utilizando tecnoloxías de sindicación.Aplicación das
linguaxes de marcas á
sindicación de
contidos

3 3

4 Estableceranse mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir a súa sintaxe
e a súa estrutura.

Definición de
esquemas e
vocabularios en XML

50 40

5 Realizaranse conversións sobre documentos XML utilizando técnicas e ferramentas de procesamento.Conversión e
adaptación de
documentos XML

7 5

6 Xestionarase información en formato XML analizando e utilizando tecnoloxías de almacenaxe e linguaxes de
consulta.

Almacenaxe de
información

5 2

7 Traballarase con sistemas empresariais de xestión de información realizando tarefas de importación,
integración, seguridade e extracción da información.

Sistemas de xestión
empresarial

5 2
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introdución ás Linguaxes de marcas 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece as características de linguaxes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código. 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 Identificáronse as características xerais das linguaxes de marcas.

CA1.2 Clasificáronse as linguaxes de marcas e identificáronse as máis salientables.

CA1.3 Diferenciáronse os seus ámbitos de aplicación.

CA1.4 Recoñecéronse as súas vantaxes no tratamento da información.

CA1.5 Recoñeceuse a necesidade e os ámbitos específicos de aplicación dunha linguaxe de marcas de propósito xeral.

CA1.6 Analizáronse as características propias da linguaxe XML.

CA1.7 Identificouse a estrutura dun documento XML e as súas regras sintácticas.

CA1.8 Contrastouse a necesidade de crear documentos XML ben formados e a influencia no seu procesamento.

CA1.9 Identificáronse as vantaxes dos espazos de nomes.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Características.

 Identificación de ámbitos de aplicación.

 Clasificación.

 XML: estrutura e sintaxe.

 Etiquetas.

 Ferramentas de edición.

 Elaboración de documentos XML ben formados.

 Utilización de espazos de nomes en XML.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Uso de linguaxes de marcas en contornos web 84

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Utiliza linguaxes de marcas para a transmisión de información a través da web, analiza a estrutura dos documentos e identifica os seus elementos. 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 Identificáronse e clasificáronse as linguaxes de marcas relacionadas coa web e as súas versións.

CA2.2 Analizouse a estrutura dun documento HTML e identificáronse as súas seccións.

CA2.3 Recoñeceuse a funcionalidade das etiquetas e dos atributos principais da linguaxe HTML.

CA2.4 Establecéronse as semellanzas e as diferenzas entre as linguaxes HTML e XHTML.

CA2.5 Recoñeceuse a utilidade de XHTML nos sistemas de xestión de información.

CA2.6 Utilizáronse ferramentas na creación de documentos web.

CA2.7 Identificáronse as vantaxes do uso de follas de estilo.

CA2.8 Aplicáronse follas de estilo.

 CA2.9 Utilizar Javascript como ferramenta para tratamentos de eventos nos documentos web.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Utilizar Javascript como ferramenta para tratamentos de eventos nos documentos web.

 HTML: estrutura dunha páxina web.

 Identificación de etiquetas e atributos de HTML.

 XHTML: diferenzas sintácticas e estruturais con HTML.

 Vantaxes de XHTML sobre HTML

 Versións de HTML e de XHTML.

 Ferramentas de deseño web.

 Transmisión de información mediante linguaxes de marcas.

 Follas de estilo.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Aplicación das linguaxes de marcas á sindicación de contidos 3

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Xera canles de contidos analizando e utilizando tecnoloxías de sindicación. 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 Identificáronse as vantaxes da sindicación de contidos na xestión e na transmisión da información.

CA3.2 Definíronse os seus ámbitos de aplicación.

CA3.3 Analizáronse as tecnoloxías en que se basea a sindicación de contidos.

CA3.4 Identificouse a estrutura e a sintaxe dunha canle de contidos.

CA3.5 Creáronse e validáronse canles de contidos.

CA3.6 Comprobouse a funcionalidade das canles e o acceso a elas.

CA3.7 Utilizáronse ferramentas específicas como agregadores e directorios de canles.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Vantaxes.

 Ámbitos de aplicación.

 Estrutura das canles de contidos.

 Tecnoloxías de creación de canles de contidos.

 Validación.

 Utilización de ferramentas.

 Directorios de canles de contidos.

 Agregadores. Tipos e funcionamento.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Definición de esquemas e vocabularios en XML 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir a súa sintaxe e a súa estrutura. 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 Estableceuse a necesidade de describir a información transmitida nos documentos XML e as súas regras.

CA4.2 Identificáronse as tecnoloxías relacionadas coa definición de documentos XML.

CA4.3 Analizouse a estrutura e a sintaxe específica utilizada na descrición.

CA4.4 Creáronse descricións de documentos XML.

CA4.5 Utilizáronse descricións na elaboración e na validación de documentos XML.

CA4.6 Asociáronse as descricións cos documentos.

CA4.7 Utilizáronse ferramentas específicas.

CA4.8 Documentáronse as descricións.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Definición da estrutura e sintaxe de documentos XML

 Uso de métodos de definición de documentos XML.

 Creación de descricións.

 Asociación con documentos XML.

 Validación.

 Ferramentas de creación e validación.

 Documentación de especificacións.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Conversión e adaptación de documentos XML 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza conversións sobre documentos XML utilizando técnicas e ferramentas de procesamento. 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 Identificouse a necesidade da conversión de documentos XML.

CA5.2 Establecéronse ámbitos de aplicación.

CA5.3 Analizáronse as tecnoloxías implicadas e o seu modo de funcionamento.

CA5.4 Describiuse a sintaxe específica utilizada na conversión e na adaptación de documentos XML.

CA5.5 Creáronse especificacións de conversión.

CA5.6 Identificáronse e caracterizáronse ferramentas específicas relacionadas coa conversión de documentos XML.

CA5.7 Realizáronse conversións con diversos formatos de saída.

CA5.8 Documentáronse e depuráronse as especificacións de conversión.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de transformación de documentos XML.

 Formatos de saída.

 Ámbitos de aplicación.

 Descrición da estrutura e da sintaxe.

 Utilización de patróns.

 Uso de ferramentas de procesamento.

 Verificación do resultado.

 Depuración.

 Elaboración de documentación.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Almacenaxe de información 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Xestiona información en formato XML analizando e utilizando tecnoloxías de almacenamento e linguaxes de consulta. 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 Identificáronse os principais métodos de almacenamento da información usada en documentos XML.

CA6.2 Identificáronse os inconvenientes de almacenar información en formato XML.

CA6.3 Establecéronse tecnoloxías eficientes de almacenamento de información en función das súas características.

CA6.4 Utilizáronse sistemas xestores de bases de datos relacionais no almacenamento de información en formato XML.

CA6.5 Utilizáronse técnicas específicas para crear documentos XML a partir de información almacenada en bases de datos relacionais.

CA6.6 Identificáronse as características dos sistemas xestores de bases de datos nativas XML.

CA6.7 Instaláronse e analizáronse sistemas xestores de bases de datos nativas XML.

CA6.8 Utilizáronse técnicas para xestionar a información almacenada en bases de datos nativas XML.

CA6.9 Identificáronse linguaxes e ferramentas para o tratamento e o almacenamento de información e a súa inclusión en documentos XML.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de almacenamento de información.

 Inserción e extracción de información en XML.

 Técnicas de procura de información en documentos XML.

 Linguaxes de consulta e manipulación.

 Almacenamento XML nativo.

 Ferramentas de tratamento e almacenamento de información en formato XML.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Sistemas de xestión empresarial 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Traballa con sistemas empresariais de xestión de información realizando tarefas de importación, integración, aseguramento e extracción da información. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Recoñecéronse as vantaxes dos sistemas de xestión e planificación de recursos empresariais.

CA7.2 Avaliáronse as características das principais aplicacións de xestión empresarial.

CA7.3 Instaláronse aplicacións de xestión empresarial.

CA7.4 Configuráronse e adaptáronse as aplicacións.

CA7.5 Estableceuse e verificouse o acceso seguro á información.

CA7.6 Xeráronse informes.

CA7.7 Realizáronse tarefas de integración con aplicacións ofimáticas.

CA7.8 Realizáronse procedementos de extracción de información para o seu tratamento e a súa incorporación a diversos sistemas.

CA7.9 Realizáronse tarefas de asistencia e resolución de incidencias.

CA7.10 Elaboráronse documentos relativos á explotación da aplicación.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Instalación.

 Identificación de fluxos de información.

 Adaptación e configuración.

 Integración de módulos.

 Elaboración de informes.

 Planificación, implantación e verificación da seguridade.

 Integración con aplicacións ofimáticas.

 Exportación de información.
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A avaliación de cada Unidade Didáctica será feita a partir de probas prácticas, tarefas para casa e unha nota que reflexe o traballo realizado na

clase.

As probas prácticas (indicadas nesta programación como "Listas de cotexo") serán realizadas co ordenador, no que se avaliarán os resultados de

aprendizaxe mediante os criterios de avaliación que se citan en cada unha das unidades didácticas.

Cada unha destas probas (as probas prácticas e as tarefas) será valorada de 0 a 10. O alumno terá tamén asignada unha nota de 0 a 10 polo seu

traballo na clase.

Os traballos que se detecte que son copiados obterán unha nota final de 0.

En cada avaliación, no caso de ter algunha proba práctica suspensa o alumno terá un suspenso na avaliación, e poderá recuperar a U.D. suspensa

mediante unha proba extraordinaria que será realizada posteriormente á avaliación..

No caso de ter superadas as probas prácticas, a nota da avaliación será:

Nota media dos exames prácticos * 0.70 +  Nota media tarefas * 0.20 + Nota de clase * 0.10

Finalmente, a nota do módulo será a media das 3 avaliacións. Para superar o módulo será preciso ter unha puntuación mínima de 5 nesta media.

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

Cada avaliación contará como mínimo con unha proba práctica que deberá ser superada polo alumnado. As partes non superadas deberán ser

recuperadas no exame parcial de cada avaliación. Se non son superadas, a nota da avaliación será suspenso.

No final do curso, haberá unha proba final na que o alumnado poderá recuperar as partes non superadas. O docente proporá actividades de

reforzo, principalmente tarefas específicas a realizar na casa. Para o que alumnado con partes non superadas poida mellorar nos resultados de

aprendizaxe.

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

O alumnado con perda de dereito de avaliación continua deberá superar un exame final no que se examinará de todas as partes que forman parte

dos exames parciais. Se houbera algunha tarefa requerida, esta deberá ser entregada para poder ter dereito á realización do exame extraordinario.

A súa nota será igual á nota obtida neste exame final.

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

Para levar un seguimento da presente programación farase un esforzo por parte do docente para axustarse á distribución temporal das unidades

didácticas, se ben como é evidente haberá que adaptarse ás dificultades de aprendizaxe das diferentes partes.

Finalmente propoñeremos unha folla de avaliación da propia práctica docente que cubrirá o alumnado que servirá para mellorar o proceso de

ensino aprendizaxe nos vindeiros cursos.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación inicial será feita a partir do traballo da clase e das primeiras probas prácticas que se irán facendo ao comezo do curso, así como dun

cuestionario que é pasado ao alumnado na primeira semana de clase.

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

O alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados recibirá maior apoio nas tarefas diarias, así como algunhas tarefas

específicas para facer na casa, para reforzar as partes nas que mostren maior dificultades.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais que se atopan en todas as unidades de traballo son:

Coñecemento e respecto pola normativa TIC legal vixente; en especial a Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD).

Manexo da lingua inglesa para poder empregar manuais de BD, e outros, escritos nesta lingua, xa que é a lingua máis empregada en manuais

técnicos informáticos.

Aprendizaxe permanente ao longo da vida.

Entendemento da importancia que ten o movemento de Software Libre no desenvolvemento da carreira profesional de cada alumno/a, no contorno

produtivo de Galicia e as súas implicacións sociais.

Programación da educación en valores

A educación en valores na Formación Profesional está dirixida ao desenvolvemento da cultura profesional. A sociedade require algo máis que

persoas adestradas para a función específica do mundo do traballo. Necesita profesionais con motivacións e capacidades para a actividade

creadora e independente, tanto no desempeño laboral como investigador, ante os desafíos do coñecemento e información científico-técnica e da

realización do seu ideal social e humano.

A formación integral e especializada son dous piares da profesionalidade.

A personalidade profesional maniféstase a través do conxunto de rasgos presentes no individuo, na actividade profesional, nos marcos de

determinada comunidade e contexto.

Por todo isto o profesorado fomentará:

O amor á actividade profesional.

O sentido de respecto socioprofesional.

O estilo de busca profesional creativo-innovador.

A comunicación interpersoal. Compañerismo.

Elevar a calidade profesional na solución de problemas.

Responsabilidade.

Honestidade.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Haberá como actividades complementarias algunha visita a empresas do sector, organizada polo departamento.

As empresas serán escollidas en función da súa adicación ao sector informático, de xeito que poidan complementar o aprendido no maior número

de módulos posible.

Estas actividades realizaranse sempre e cando as condicións de saúde pública permitan levalas a cabo con seguridade.

10.Outros apartados

10.1) Medidas adicionais en caso de confinamento

Dada as circunstancias de incerteza nas que nos atopamos, no caso de que se cheguen a tomar medidas extraordinarias como un confinamento

parcial ou total, o desenvolvemento da materia centrarase na Aula Virtual.

Na aula Virtual subirase material de diverso tipo como presentacións, textos, clases ou explicacións gravadas, audios, ligazóns, vídeos, exercicios

resoltos, etc.

Óptase por un ensino asíncrono no que se fixarán tempos de entrega para tarefas e exercicios obrigatorios, debido a que é difícil prever a situación

particular na que se atopa cada alumno nun determinado momento para poder atender á clases telemáticas en directo.

As desigualdades do alumnado en canto a recursos TIC son minimizadas fronte as clases en directo, onde só poderían acceder os que dispuxesen

sempre dos recursos necesarios nas devanditas horas. Destoutra forma, os alumnos poderán progresar na materia ao seu ritmo e en base a súa

situación.

Abrirase un foro da materia no que se resolverán dúbidas. No caso de que estas non sexan resoltas, ou de que se precise de explicacións máis

elaboradas/interactivas, poderanse empregar aplicacións de VoIP que permitan compartir pantalla.

É posible que leven a cabo probas telemáticas ou exames utilizando tecnoloxías VoIP como Webex ou Google Classroom. Segundo as

circunstancias, estas probas substituiránse por traballos ou cuestionarios con maior entidade.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Xulián Magariños 2020/202115026391 Negreira

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Administración de sistemas informáticos en rede Ciclos
formativos de
grao superior

CSIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0376 Implantación de aplicacións web 72020/2021 145122

MP0376_12 Instalación e xestión de aplicacións web 72020/2021 5849

MP0376_22 Adaptación de aplicacións web 72020/2021 8773

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

Profesorado asignado ao módulo IGNACIO SORDO TOUZA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O módulo profesional de Implantación de Aplicacións Web céntrase na instalación, configuración e persoalización de Sistemas de Contidos (CMS)

e programación Web, disciplinas e destrezas moi demandadas na actualidade en calquera contorna produtiva na que nos desenvolvamos.

No Concello de Negreira, en si mesmo e pola súa proximidade coa cidade de Santiago, estase  demandando moito traballo no marco que aborda

este módulo e das Tecnoloxías da Información Web en xeral.

De entre as ferramentas de linguaxes de guións no servidor, o máis axeitado ás demandas do mercado da contorna é a Linguaxe PHP, linguaxe

que se escolleu para impartir no módulo por tres motivos principais: ser o máis empregado na actualidade para desenvolvemento de aplicacións

Web de tamaño medio-baixo, ser a linguaxe máis empregada nos xestores de contidos e por ser unha linguaxe de rápida aprendizaxe para

estudantes con coñecementos previos medios o baixos de programación Web, como é o caso.

Farase énfase nos xestores de contidos (CMS) máis adaptados e demandados polas empresas do contorno produtivo, estes son: os xestores de

contido de propósito xeral (WordPress, Joomla! e Drupal) e os xestores que permitan xestionar unha Web de comercio electrónico (Woocommerce

e Prestashop ). O resto de CMS, como os de eLearning, se traballarán de modo transversal, en maior o menor profundidade dependendo da

dispoñibilidade horaria.

Neste segundo curso hai un módulo de Servizos web e outro de Seguridade e alta dispoñibilidade. Na primeira unidade se presenta solapamentos

entre ambos módulos, polo que nesa unidade simplemente se vai empregar a ferramenta e unha configuración básica, deixando as sutilezas de

instalación e post-instalación para os outros módulos. A instalación, posiblemente insegura pero funcional, será a que cubra os obxectivos do

curso.

Para obter o software libre ó que se fai referencia se fará uso, a ser posible, de versións portables (http://portableapps.com) e de ferramentas libres

e gratuítas.

Esta programación será válida tanto en presencial como no posible paso a telemático ou semipresencial por mor da COVID-19.

No caso de pasar a docencia telemática empregaranse:

- Webex para clases telemáticas

- A aula virtual do centro para as partes teóricas e prácticas das unidades didácticas

- A aula virtual do centro para a entrega de tarefas e probas prácticas e teóricas.

- O correo electrónico
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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 Unidade encagada de por en marcha os contornos de desenvolvemento que se empregarán ó longo do curso.
Se fará unha instalación manual do contorno Windows, Apache, MySQL e PHP, configurando cada unha das
seccións. Se estudarán varios tipos de contornos de desenvolvemento.

Instalación de
servidores para
aplicacións Web e
configuración do
contorno de
desenvolvemento
WAMP

7 5

2 Se estudarán os diferentes tipos de xestores de contidos, facendo unha clasificación de cada un deles. Se
establecerán como de gran importancia os de propósito xeral (Joomla!) e os de comercio electrónico
(PrestaShop)

Implantación e
configuración de
xestores de contidos

7 5

3 Persoalización e adaptación dos xestores de contidos. Adaptando a interface gráfica os proxectos de clase. Se
incorporarán elementos multimedia

Administración de
xestores de contidos

20 10

4 Se estudarán tecnoloxías de ofimática Web, o modelo de distribución de software Saas, mecanismos para
unha autenticación centralizada, importación e exportación de datos... realizando tarefas de administración,
xestión e uso.

Integración de
aplicacións de
ofimática Web

14 5

5 Despois de facer unha introdución á programación estruturada, estudarase a linguaxe de programación PHP,
centrándose nos aspectos básicos da sintaxe, incluídas funcións (a medida e en bibliotecas) e arrays.
Estudaranse aspectos avanzados como: cookies e sesións en PHP, tratamento de arquivos, xeración de PDFs.

Xeración de
documentos Web con
guións de servidor en
PHP

44 35

6 Os principais aspectos desta unidades son os de aprender as técnicas de conectarse a bases de datos coa
linguaxe PHP. Trátanse técnicas de conexión, consulta e modificación de datos, tanto en MySQL como en
SQLServer

Xeración de
documentos Web con
acceso a bases de
datos MySQL e
SQLServer

35 35

7 Identificaranse os módulos PHP que forman parte dos xestores de contido. Faranse adaptacións, modificacións
e se incor-porarán novas funcionalidades. Documentaranse os cambios.

Modificación de
xestores de contidos

18 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Instalación de servidores para aplicacións Web e configuración do contorno de desenvolvemento WAMP 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara o contorno de desenvolvemento e os servidores para aplicacións web instalando e integrando as funcións necesarias. 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 o software necesario para a instalación de aplicacións web e o seu funcionamento.

CA1.2 Identificáronse as tecnoloxías empregadas polas aplicacións web.

CA1.3 Instaláronse e configuráronse servidores web e de bases de datos.

CA1.4 Recoñecéronse as posibilidades de procesamento nos contornos cliente servidor.

CA1.5 Engadíronse e configuráronse os compoñentes e os módulos necesarios para o procesamento de código no servidor.

CA1.6 Instalouse e configurouse o acceso a bases de datos.

CA1.7 Estableceuse e verificouse a seguridade nos accesos ao servidor.

CA1.8 Utilizáronse plataformas integradas orientadas á proba e ao desenvolvemento de aplicacións web.

CA1.9 Documentáronse os procedementos realizados.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións web: evolución, tipos e tecnoloxías de desenvolvemento.

 0Utilidades de proba e instalación integrada.

 Aplicacións web e sistemas informáticos.

 Arquitectura dunha aplicación web: arquitectura multicapa.

 Servizos complementarios existentes no sistema informático: características.

 Análise de requisitos.

 Servidor web: instalación e configuración.

 Sistema xestor de base de datos: instalación e configuración.

 Procesamento de código: linguaxes de guións de cliente e servidor.

 Módulos e compoñentes necesarios.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Implantación e configuración de xestores de contidos 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Selecciona e implanta xestores de contidos e establece a configuración dos seus parámetros. 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 Valorouse o uso e a utilidade dos xestores de contidos.

CA2.2 Clasificáronse os xestores de contidos segundo a funcionalidade principal do sitio web que permitan xestionar.

CA2.3 Instaláronse diversos tipos de xestores de contidos.

CA2.4 Diferenciáronse as súas características (uso, licenza, etc.).

CA2.5 Personalizáronse e configuráronse os xestores de contidos.

CA2.6 Activáronse e configuráronse os mecanismos de seguridade proporcionados polos propios xestores de contidos.

CA2.7 Realizáronse probas de funcionamento.

CA2.8 Publicáronse os xestores de contidos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Tipos de xestores de contidos.

 0Verificación do funcionamento e do rendemento.

  Publicación.

 Licenzas de uso.

 Requisitos de funcionamento.

 Instalación.

 Creación da base de datos.

 Estrutura funcional do xestor de contidos.

 Creación de contidos.

 Personalización da interface.

 Mecanismos de seguridade integrados.

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Administración de xestores de contidos 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Administra xestores de contidos e adáptaos aos requisitos, de xeito que se garanta a integridade da información. 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 Adaptáronse e configuráronse os módulos do xestor de contidos.

CA3.2 Creáronse e xestionáronse usuarios con distintos perfís.

CA3.3 Integráronse módulos atendendo a requisitos de funcionalidade.

CA3.4 Realizáronse copias de seguridade.

CA3.5 Importáronse e exportáronse contidos en distintos formatos.

CA3.6 Xestionáronse patróns.

CA3.7 Integráronse funcións de sindicación.

CA3.8 Realizáronse actualizacións.

CA3.9 Obtivéronse informes de acceso.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Usuarios e grupos.

 0Actualizacións do xestor de contidos.

  Importación e exportación da información.

  Informes.

 Perfís.

 Control de accesos.

 Integración de módulos.

 Integración de plataformas de pagamento en liña para comercio electrónico.

 Xestión de temas.

 Patróns.

 Copias de seguridade.
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Contidos

 Sindicación de contidos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Integración de aplicacións de ofimática Web 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Xestiona aplicacións de ofimática web integrando funcións, de xeito que se asegure o acceso á información. 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 utilidade das aplicacións de ofimática web.

CA4.2 Clasificáronse segundo a súa funcionalidade e as prestacións específicas.

CA4.3 Instaláronse aplicacións de ofimática web.

CA4.4 Configuráronse as aplicacións para as integrar nunha intranet.

CA4.5 Xestionáronse as contas de usuario.

CA4.6 Aplicáronse criterios de seguridade no acceso dos usuarios.

CA4.7 Usáronse as aplicacións de xeito cooperativo.

CA4.8 Realizáronse copias de seguridade.

CA4.9 Elaborouse documentación relativa ao uso e á xestión das aplicacións.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Tipos de aplicacións.

 Instalación.

 Configuración.

 Integración de aplicacións heteroxéneas.

 Xestión de usuarios.

 Control de accesos.

 Aseguramento da información.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xeración de documentos Web con guións de servidor en PHP 44

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xera documentos web utilizando linguaxes de guións de servidor. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as linguaxes de guións de servidor máis salientables.

CA1.2 Recoñeceuse a relación entre as linguaxes de guións de servidor e as linguaxes de marcas utilizadas nos clientes.

CA1.3 Recoñeceuse a sintaxe básica dunha linguaxe de guións concreta.

CA1.4 Utilizáronse estruturas de control da linguaxe.

CA1.5 Definíronse e utilizáronse funcións.

CA1.6 Utilizáronse formularios para introducir información.

CA1.7 Establecéronse e usáronse mecanismos para asegurar a persistencia da información entre distintos documentos web relacionados.

CA1.8 Identificáronse e aseguráronse os usuarios que acceden ao documento web.

CA1.9 Verificouse o illamento do contorno específico de cada usuario.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Clasificación das linguaxes de guións.

 0Autenticación de usuarios.

  Control de accesos.

  Sesións.

  Configuración do intérprete.

 Relación das linguaxes de guións e as linguaxes de marcas.

 Sintaxe da linguaxe de guións.

 Ferramentas de edición de código.

 Elementos da linguaxe: variables e identificadores, tipos de datos, operadores e expresións, estruturas de control, comentarios, funcións integradas e de usuario, e instrucións de entrada e
saída.
 Xestión de erros.

 Mecanismos de introdución de información: formularios.
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Contidos

 Validación de datos.

 Verificación de formularios.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xeración de documentos Web con acceso a bases de datos MySQL e SQLServer 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Xera documentos web con acceso a bases de datos utilizando linguaxes de guións de servidor. SI

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 Identificáronse os sistemas xestores de bases de datos máis utilizados en contornos web.

CA2.2 Verificouse a integración dos sistemas xestores de bases de datos coa linguaxe de guións de servidor.

CA2.3 Configurouse na linguaxe de guións a conexión para o acceso ao sistema xestor de base de datos.

CA2.4 Creáronse bases de datos e táboas no xestor utilizando a linguaxe de guións.

CA2.5 Obtívose e actualizouse a información almacenada en bases de datos.

CA2.6 Aplicáronse criterios de seguridade no acceso dos usuarios á información das bases de datos.

CA2.7 Verificouse o funcionamento e o rendemento do sistema.

4.6.e) Contidos

Contidos

 0Autenticación de usuarios.

  Control de accesos.

  Sesións.

 Sintaxe da linguaxe de guións.

 Ferramentas de edición de código.

 Elementos da linguaxe: variables e identificadores, tipos de datos, operadores e expresións, estruturas de control, comentarios, funcións integradas e de usuario, e instrucións de entrada e
saída.
 Xestión de erros.

 Mecanismos de introdución de información: formularios.

 Validación de datos.

 Verificación de formularios.

 Integración das linguaxes de script de servidor cos sistemas xestores de base de datos.

 Conexión a bases de datos.

 Creación de bases de datos e táboas.
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Contidos

 Recuperación da información da base de datos desde unha páxina web.

 Modificación da información almacenada na base de datos: insercións, actualizacións e borrados.

 Verificación da información.

 Xestión de erros.

 Mecanismos de seguridade e control de accesos.

 Verificación do funcionamento e probas de rendemento.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Modificación de xestores de contidos 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza modificacións en xestores de contidos adaptando a súa aparencia e funcionalidade. SI

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 Identificouse a estrutura de directorios do xestor de contidos.

CA3.2 Recoñeceuse a funcionalidade dos ficheiros que utiliza e a súa natureza (código, imaxes, configuración, etc.).

CA3.3 Seleccionáronse as funcionalidades que cumpra adaptar e incorporar.

CA3.4 Identificáronse os recursos afectados polas modificacións.

CA3.5 Modificouse o código da aplicación para incorporar novas funcións e adaptar outras existentes.

CA3.6 Verificouse o correcto funcionamento dos cambios realizados.

CA3.7 Documentáronse os cambios realizados.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Selección das modificacións que cumpra realizar.

 Recoñecemento de elementos involucrados.

 Modificación da aparencia.

 Incorporación e adaptación de funcionalidades.

 Verificación do funcionamento.

 Documentación.
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Os criterios en base ós que se valorará o rendemento do alumno, e a partir dos que se calculará  a súa nota son os seguintes:

1) Traballo na clase, comportamento e ACTITUDE persoal cara o traballo (10%). Terá un peso aproximado dun 10% dentro da nota total da

avaliación, se ben se estudarán casos especiais de actitudes totalmente desaprobables que puideran dar lugar a un suspenso do alumno, por

exemplo: discriminación, falta grave contra a integridade física ou psicolóxica, erros graves de disciplina, etc.

2) Rendemento académico (90%): Terá un peso de en torno a un 90% dentro da nota total da avaliación, e calcularase da seguinte maneira:

a) Prácticas de entrega obrigatoria (20% da nota final):

Cada práctica terá a súa respectiva data límite de entrega, podendo ser entregada con anterioridade e nunca fóra de data. As prácticas entregadas

dentro do seu correspondente prazo serán corrixidas, podendo obter unha puntuación entre 0 e 10. Os compoñentes dos grupos que na data límite

non entregaran a práctica, terán a posibilidade de resarcir o erro con traballo supletorio que debe ser proposto polo profesor ou, no caso de non ser

realizado, obterá a cualificación de suspenso na avaliación, e deberán de entregar a práctica dentro dunha nova data límite que debe cumprirse de

forma obrigatoria.

b) Exames (80% da nota final): Na súa totalidade, terán unha puntuación de 0 a 10. En calquera caso, para poder superar a avaliación

deberase ter un mínimo dun 5 no exame escrito para poder facer media. O número de exames será variable, podendo ser un ou máis durante cada

avaliación, en función das necesidades do alumnado cara a consecución de obxectivos dentro da marcha do módulo. A ponderación de cada

exame será proporcional á cantidade de materia que abarque, polo que non tódolos exames teñen por que ter o mesmo peso..

No caso de avaliacións con contido teórico e práctico, os exames teóricos serán cuestións tipo test. Os exames prácticos serán feitos no

computador.

4) Exames de recuperación: Despois de rematada cada avaliación, e para conceptos terminais planéase a posibilidade de realizar as

correspondentes probas de recuperación ós alumnos que suspenderan algún exame durante a avaliación. No exame ordinario de marzo/abril

deberá recuperar unicamente as parte, ou partes, que teña suspensa.

Algunha das faltas establecidas no apartado 1) que se consideran de índole media:

1) Uso de teléfonos móbiles durante as horas lectivas: de acordo co establecido e aprobado no claustro de profesores, queda expresamente

prohibido manter teléfonos móbiles acesos durante as horas de clase (salvo casos excepcionais e previamente xustificados ante o profesor)

2) Utilización dos ordenadores na aula: Os ordenadores deben ser empregados para a realización dos problemas proposto se, en ningún

caso para xogar, chatear ou calquera actividade de ocio non establecida. O mal uso se considerará unha falta coas debidas consideracións á hora

de poñer as notas.

O comportamento incorrecto na aula, así como as desfeitas intencionadas contra o material do Centro serán motivo de comparecencia en Xefatura

de Estudios, segundo dita o Real Decreto 732/1995, do 5 de Maio. Cada vez que un alumno sexa obrigado a comparecer perante o Xefe de

Estudios tomarase nota na súa ficha do motivo que provocou tal decisión.

Os mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva están resumidos nas táboas de cada unidade, apartado d).

Se por mor da COVID-19 se decide o  paso a docencia telemática ou semipresencial os criterios de avaliación serán os mesmos, pasando

a ser prácticas a distancia, e tarefas telemáticas.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Tentarase que os exames sexan presenciais por criterios de equidade. Se non é posible, serán telemáticos

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

Exames de recuperación

Despois de rematada cada avaliación, e para conceptos terminais planéase a posibilidade de realizar as correspondentes probas de recuperación

ós alumnos que suspenderan algún exame durante a avaliación. No exame ordinario de marzo/abril deberán recuperar unicamente as  partes que

teñan suspensas.

Recuperación de prácticas

Os compoñentes dos grupos que na data límite non entregaran a práctica, terán a posibilidade de resarcir o erro con traballo supletorio que debe

ser proposto polo profesor ou, no caso de non ser realizado, obterá a cualificación de suspenso na avaliación, e deberán de entregar a práctica

dentro dunha nova data límite que debe cumprirse de forma obrigatoria.

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

Como tódolos módulos dos ciclos son presenciais, o alumno poderá faltar como máximo a un 10% das clases; superada esta porcentaxe perderá o

dereito á avaliación continua co que o alumno avaliarase ó final do ciclo mediante un exame final teórico-práctico, no que se incluirán de xeito

resumido os contidos mínimos esixibles do módulo.

De xeito excepcional, se permitirá superar o 10% das faltas e non perder a avaliación continua a aqueles estudantes que mediante motivo

xustificado e a estudar polo departamento, de acordo coa lexislación vixente, se vexan obrigados a faltar maior número de horas.

Os/as  alumnos/as que perderon a avaliación continua NON conservarán ningunha nota se tiveran algunha avaliación aprobada. No caso de ter

perdido a avaliación continua, só se valorará este exame, sen ter en conta outras actitudes ou traballos feitos con anterioridade.

O exame será distinto ó de aqueles que non perderon a avaliación continua e constará de dúas partes:

Realización dun exame práctico en ordenador, no que se inclúan de xeito resumido os aspectos fundamentais do Módulo, co gallo de

valorar a adquisición dos contidos procedementais. (80% da nota)

Realización dun exame escrito con preguntas tipo test. (20% da nota final).

Para poder facer media en ambos exames é necesario ter un mínimo dun 5 en ambos exercicios.

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

A presente programación poderá sufrir pequenos cambios ó longo do curso. No caso de existir ditos cambios, estes serán reflectidos na memoria

final de curso, xunto co grado de cumprimento dos obxectivos xerais e específicos. Este datos irán acompañados dos resultados estatísticos da

avaliación do alumnado.

Previsión de cambios na programación

No caso de existir, as principais modificacións poden deberse a que, por motivos de dedicación a repaso de conceptos que cubran os obxectivos
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básicos, non se impartan todas as Unidades Didácticas.

Se o alumnado presenta dificultades de asimilación de conceptos, o tempo dedicado a reforzar os conceptos básicos será a costa de non cubrir

total ou parcialmente a Unidade Didáctica 7: Ofimática en contornos Web, menos importante dentro do currículo e cara o desenvolvemento

profesional.

Iranse facendo melloras durante o curso, de modo que se concrete máis algún punto menos detallado, principalmente o referente ás actividades na

segunda parte do curso, sempre coa debida anticipación e informando debidamente ós axentes implicados. Tamén é posible que, debido ós

cambios tecnolóxicos durante o curso, poida haber modificacións no referente ó material software empregado (ferramentas de Desenvolvemento

¿Notepad++, Netbeans-, versións de PHP e MySQL, ou Xestores de Contido,...)

Modificación para vindeiros anos

Os cambios na programación quedarán reflectidos cara os vindeiros anos, no que este módulo debe constituír unha das principais materias  cara o

mercado laboral.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Se realizará unha avaliación inicial tipo test que abarque conceptos necesarios para o desenvolvemento da programación e aqueles tratados no

curso anterior relacionados coas tecnoloxías Web (instalacións de servidores Web, protocolo HTTP,...).

É de suma importancia o coñecemento das destrezas previas no campo das linguaxes de programación, en especial as relacionadas con

estruturas de control e lóxica de programación, pois podería ser necesario facer unha introdución á programación co fin de poder cubrir os

obxectivos do módulo.

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

Aínda que o alumnado de segundo, por non poder pasar con dúas materias suspensas, demostrou capacidades suficientes para poder superar

este módulo, é posible que haxa carencias no campo de programación con linguaxes de guións (PHP), polo que se proporán exercicios prácticos

sobre o manexo dos conceptos vistos en cada unidade, realizándose un seguimento e corrección dos mesmos. Estas medidas de reforzo teñen

como obxectivo intentar axudar a superar algunha Unidade de Traballo a aqueles alumnos que non acadaron os obxectivos mínimos esixibles.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Hai unha serie de aspectos transversais inherentes en todas as unidades didácticas desde módulo e presentes en todas as disciplinas da

Informática e Tecnoloxías da Información:

- Coñecemento e respecto pola lexislación actual no marco das Tecnoloxías da Información. Facendo énfase na importancia da protección de

datos de carácter persoal, na custodia e salvagarda deses datos, recollidos principalmente na Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal.

- Nas novas tecnoloxías é inevitable para poder formarse e desenvolver o traballo un amplo manexo da terminoloxía técnica en lingua inglesa

como camiño para a aprendizaxe e perfeccionamento da mesma.

- A importancia potenciamento e emprego de ferramentas de software libre como recursos altamente contrastados, económicos e  eficientes para a

maioría dos proxectos que se poden desenvolver no ámbito profesional, en especial nas Administracións Públicas, cun aforro considerable de
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custo e un traballo en permanente dinamismo e mellora.

- Aprendizaxe permanente ao longo da vida.

- Educación en valores

EDUCACIÓN EN VALORES

A sociedade actual require algo máis que persoas adestradas para a función específica do mundo laboral, prégase profesionais integrais que

melloren o sistema produtivo por medio de estratexias sociais apoiadas en valores básicos no contorno de traballo. É necesario o

desenvolvemento e mellora da cultura profesional e ó traballo en equipo.

Préganse profesionais con motivacións e capacidades para a actividade creadora e independente, tanto no desempeño laboral como investigador,

ante os desafíos do coñecemento e información científica e técnica, así como da realización do seu ideal social e humano.

É necesario concienciar ós estudantes dunha serie de valores propios do desenvolvemento no seu contorno profesional e da vida en xeral:

o Fomentar o traballo en equipo como ferramenta para a mellora do coñecemento persoal e o rendemento no traballo.

o A comunicación interpersoal e o compañeirismo no ámbito educativo e empresarial.

o Amor á actividade profesional.

o Sentido de respecto socioprofesional.

o Honestidade.

o Fomento da busca profesional creativa e innovadora.

o Elevar a calidade profesional na solución de problemas.

o Responsabilidade polo traballo.

o Valor polo traballo ben desenvolvido e perfeccionista.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

No momento no que se realiza esta programación non está planificada ningunha actividades ex-traescolar. Aínda así, existe a posibilidade de

planear unha ou dúas visitas a centros de traballo nos que se implanten tecnoloxías Web e se traballo en contornos de programación de guións en

servidor. Así se ten feito en anos anteriores

10.Outros apartados

10.1) Paso a docencia telemática ou semipresencial

Esta programación será válida tanto en presencial como no posible paso a telemático ou semipresencial por mor da COVID-19.

No caso de pasar a docencia telemática empregaranse:

- Webex para clases telemáticas

- A aula virtual do centro para as partes teóricas e prácticas das unidades didácticas

- A aula virtual do centro para a entrega de tarefas e probas prácticas e teóricas.

- O correo electrónico
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