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

O módulo "Aplicacións Web" pertence ao ciclo de Formación Profesional de grao medio "Sistemas Microinformáticos e Redes", que ten unha

duración de 2.000 horas ao longo de 2 cursos académicos, ao que lle corresponde o título de "Técnico en sistemas microinformáticos e redes".

Este módulo impártese durante o segundo curso.

O desenvolvemento curricular de este módulo ten como referencia de partida o Real Decreto 1691/2007, do 14 de decembro (BOE nº 3446 do 17

de xaneiro de 2008), onde se establece o currículo do ciclo "Sistemas Microinformáticos e Redes", que se adapta á comunidade autónoma de

Galicia a través do Decreto 27/2010, do 25 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao

título  de  técnico  en  sistemas  microinformáticos e redes.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de instalación, configuración e utilización de aplicacións web.

Visto o ámbito produtivo de Santiago de Compostela e a súa contorna podemos atoparnos con numerosas empresas que se dedican ao desenvol-

vemento web. Estas empresas poden ser nun futuro os lugares de traballo dos alumnos do módulo. Polo tanto, os currículo adaptarase ás tecnolo-

xías máis empregadas neste tipo de empresas, sempre que se garanta  que os alumnos que superen o módulo acaden todos os resultados de

aprendizaxe establecidos no currículum.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Introducción aos conceptos de Internet, a web e arquitectura cliente-servidorIntroducción ás
aplicacións web

51 34

2 Instalación, configuración e manexo dun xestor de contidosOs xestores de
contidos

45 31

3 Instalación, configuración e manexo dun sistema de xestión de aprendizaxe a distanciaOs sistemas de
xestión de
aprendizaxe a
distancia

21 14

4 Coñecemento e uso de servicios de xestión de ficheiros na webOs servizos de xestión
de ficheiros web

10 7

5 Emprego de aplicacións ofimáticas webInstalar aplicacións de
ofimática web.

10 7

6 Emprego de aplicacións web de escritorioAs aplicacións web de
escritorio

10 7
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introducción ás aplicacións web 51

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala xestores de contidos configurados consonte certos requisitos, e identifica as súas aplicacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Identificáronse os requisitos para instalar xestores de contidos.

CA1.3 Realizáronse instalacións de xestores de contidos.

   CA1.3.1 Instaláronse servidores web en distintas plataformas.

   CA1.3.2 Realizouse a instalación do sistema xestor de bases de datos MySQL.

  CA1.12 Definíronse os conceptos básicos relacionados coa rede Internet.

  CA1.13 Definiuse o funcionamento dun servidor web.

4.1.e) Contidos

Contidos

 As bases de datos na web.

 O impacto das redes sociais.

 Linguaxes de marcaxe para a creación de documentos web.

 Definición dos conceptos básicos relacionados coa rede Internet. (CA1.12)

 Definición do funcionamento dun servidor web. (CA1.13)
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Os xestores de contidos 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala xestores de contidos configurados consonte certos requisitos, e identifica as súas aplicacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Estableceuse a utilidade dun xestor de contidos.

CA1.2 Identificáronse os requisitos para instalar xestores de contidos.

CA1.3 Realizáronse instalacións de xestores de contidos.

   CA1.3.3 Instalaronse os xestores de contidos WordPress.

CA1.4 Xestionáronse usuarios con diversos papeis.

CA1.5 Personalizouse a interface do xestor de contidos.

CA1.6 Realizáronse tarefas de actualización do xestor de contidos, nomeadamente as de seguridade.

CA1.7 Instaláronse e configuráronse os módulos e os menús necesarios.

CA1.8 Activáronse e configuráronse os mecanismos de seguridade achegados polo propio xestor de contidos.

CA1.9 Habilitáronse foros e establecéronse regras de acceso.

CA1.10 Realizáronse probas de funcionamento.

CA1.11 Realizáronse copias de seguridade dos contidos do xestor.

4.2.e) Contidos

Contidos

 0Personalización do contorno empregando as ferramentas propias do xestor de contidos.

  Personalización do contorno empregando linguaxes de marcaxe.

  Funcionalidades proporcionadas polo xestor de contidos.

  Sindicación.

  Funcionamento dos xestores de contidos.

  Actualizacións do xestor de contidos.

  Configuración de módulos e menús.
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Contidos

  Informes de accesos.

  Mecanismos de seguridade.

  Copias de seguridade.

 Definición dos conceptos básicos: tipos e características.

 Instalación en sistemas operativos libres e propietarios.

 Creación de usuarios e grupos de usuarios.

 Utilización da interface gráfica.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Os sistemas de xestión de aprendizaxe a distancia 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala sistemas de xestión de aprendizaxe a distancia, e identifica a estrutura do sitio e a xerarquía de directorios xerada. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Instaláronse xestores de aprendizaxe.

CA2.2 Recoñeceuse a estrutura do sitio e a xerarquía de directorios xerada.

CA2.3 Realizáronse modificacións na estética ou no aspecto do sitio.

CA2.4 Manipuláronse e xeráronse perfís personalizados.

CA2.5 Instaláronse e configuráronse novos módulos no sitio.

CA2.6 Comprobouse a funcionalidade das comunicacións mediante foros, consultas, etc.

CA2.7 Importáronse e exportáronse contidos en varios formatos.

CA2.8 Realizáronse copias de seguridade e restauracións.

CA2.9 Realizáronse informes de acceso ao sitio e da súa utilización.

CA2.10 Comprobouse a seguridade do sitio.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Conceptos básicos: tipos e características.

 0Activación de funcionalidades.

  Realización de copias de seguridade e a súa restauración.

  Realización de informes.

  Elaboración de documentación orientada á formación de usuarios.

 Elementos lóxicos: comunicación, materiais e actividades.

 Instalación en sistemas operativos libres e propietarios.

 Modos de rexistro.

 Interface gráfica asociada.

 Personalización do contorno.
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Contidos

 Navegación e edición.

 Creación de cursos seguindo especificacións.

 Xestión de usuarios e grupos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Os servizos de xestión de ficheiros web 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala servizos de xestión de ficheiros web, identifica as súas aplicacións e verifica a súa integridade. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Estableceuse a utilidade dun servizo de xestión de ficheiros web.

CA3.2 Describíronse aplicacións de xestión de ficheiros web.

CA3.3 Instalouse e adaptouse unha ferramenta de xestión de ficheiros web.

CA3.4 Creáronse e clasificáronse contas de usuario en función dos seus permisos.

CA3.5 Xestionáronse ficheiros e directorios.

CA3.6 Utilizáronse ficheiros de información adicional.

CA3.7 Aplicáronse criterios de indexación sobre os ficheiros e os directorios.

CA3.8 Comprobouse a seguridade do xestor de ficheiros.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Conceptos básicos: tipos e características.

 0Comprobación da seguridade do xestor.

 Instalación.

 Navegación e operacións básicas.

 Administración do xestor.

 Usuarios e permisos.

 Tipos de usuario.

 Creación de recursos compartidos.

 Creación de informes.

 Estrutura de directorios seguindo especificacións.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Instalar aplicacións de ofimática web. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Instala aplicacións de ofimática web, e identifica as súas características e os seus contornos 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

CA4.1 Estableceuse a utilidade das aplicacións de ofimática web.

CA4.2 Describíronse aplicacións de ofimática web (procesador de textos, folla de cálculo, etc.).

CA4.3 Instaláronse aplicacións de ofimática web.

CA4.4 Xestionáronse as contas de usuario.

CA4.5 Aplicáronse criterios de seguridade no acceso de usuarios.

CA4.6 Recoñecéronse as prestacións específicas de cada aplicación instalada.

CA4.7 Utilizáronse as aplicacións de xeito colaborativo.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Conceptos básicos: tipos e características.

 Instalación.

 Utilización das aplicacións instaladas.

 Xestión de usuarios e permisos asociados.

 Comprobación da seguridade.

 Realización de informes.

 Elaboración de documentación orientada á formación.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 As aplicacións web de escritorio 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Instala aplicacións web de escritorio, e identifica as súas características e os seus contornos de uso. 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 aplicacións web de escritorio.

CA5.2 Instaláronse aplicacións para prover de acceso web o servizo de correo electrónico.

CA5.3 Configuráronse as aplicacións para as integrar cun servidor de correo.

CA5.4 Xestionáronse as contas de usuario.

CA5.5 Verificouse o acceso ao correo electrónico.

CA5.6 Instaláronse aplicacións de calendario web.

CA5.7 Recoñecéronse as prestacións específicas das aplicacións instaladas (citas, tarefas, etc.).

CA5.8 Utilizáronse as aplicacións de xeito colaborativo

4.6.e) Contidos

Contidos

 Conceptos básicos: tipos e características.

 Aplicacións de correo web.

 Aplicacións de calendario web.

 Instalación.

 Xestión de usuarios.

 Elaboración de documentación orientada á formación.
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Considérase que o alumno acada os mínimos exixibles se aproba  a avaliación mediante os instrumentos e procedementos de avaliación

establecidos nesta programación.

Os procedementos de avaliación da adquisición dos resultados de aprendizaxe serán:

A. Asistencia a clase, actitude, atención e participación durante o transcurso das clases e durante a realización das prácticas.

B. Exercicios de traballo e outros traballos que teñan carácter obrigatorio.

C. Probas escritas.

As porcentaxes cas que se formarán as cualificacións dos alumnos serán:

O apartado A supón o 15%,  ao B correspóndelle  o 25% e ao C o 60%.

Primeira e segunda avaliación:

 - Realizaranse probar parciais dos diferentes temas ou bloques de contidos impartidos nese trimestre, será obrigatorio obter un mínimo de 3.5 en

cada proba para poder facer media.

- A cualificación será unha nota entre 1 e 10 que se obterá facendo o seguinte cálculo:

    (A*0.15)+(B*0.25)+(C*0.6)

- Se nalgunha das probas parciais trimestrais o alumno non obtén unha nota maior que 3,5 a cualificación máxima na avaliación será 4, e deberá

realizar a proba de recuperación dese trimestre

- O alumno aprobará a avaliación si obtén unha cualificación igual ou superior a 5.

Avaliación final

- A cualificación será unha nota entre 1 e 10.

- A nota final será a media das tres avaliacións. Se nalgunha das avaliacións ou recuperacións o alumno non obtén unha nota maior que 4 a nota

máxima na avaliación final será 4.

- O alumno aprobará o módulo se obtén unha nota igual ou superior a 5.

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

Durante o curso

- Durante o curso, a aqueles alumnos que non alcancen os mínimos exixibles en cada unidade de traballo entregaránselle para a súa realización

actividades guiadas que incidan naqueles aspectos sobre os que atopen con máis dificultades.

- Haberá unha proba de recuperación trimestral para aquel alumnado que non obtivese unha nota mínima de 5 na avaliación correspondente, ou

ben que non entregase todas as prácticas obrigatorias dentro dos prazos establecidos.

Terceiro trimestre

- Aqueles alumnos que suspendan o módulo na 2ªavaliación, deberán realizar as actividades de recuperación previstas durante o terceiro trimestre

do curso. Dentro destas farase especial fincapé, naquelas nas que o alumno tivese maiores dificultades. Cada alumno dedicará o tempo das clases

de recuperación a aquelas actividades relacionadas cos contidos nos que non alcance os mínimos exixibles.

Avaliación Final Extraordinaria

- O alumno que non realice as actividades de recuperación ou que perdese o dereito a avaliación continua, avaliarase mediante unha proba sobre

os contidos establecidos nesta programación, a fin de comprobar que adquiriu as capacidades terminais definidas para este módulo.

Reforzos para lograr a recuperación
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- O alumno deberá comparar o resultado das probas realizadas con el contido das actividades formativas a fin de que sexa consciente dos erros

cometidos durante a realización das probas e das carencias na súa formación.

- Aos alumnos que teñan que recuperar algún dos contidos establecidos nas unidades de traballo facilitaránselles as guías paso a paso elabora-

das durante as actividades formativas por outros alumnos que obtivesen mellores resultados, revisadas previamente polo profesor.

- Entregaránselle novas tarefas

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

O alumno que non realice as actividades de recuperación ou que perdese o dereito a avaliación continua, avaliarase mediante unha proba sobre os

contidos establecidos nesta programación, a fin de comprobar que adquiriu as capacidades terminais definidas para este modulo

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

"Durante o curso irase actualizando, revisando e modificando a programación. Avaliarase a práctica docente tendo en conta a interacción co

alumnado e os resultados que se obteñen.

O procedemento para a seguimento da programación didáctica será o que continúa:

En reunión de departamento, cunha frecuencia mensual dunha reunión por mes, revisarase o cumprimento da programación e se corrixirá o que se

estime oportuno: secuenciación/temporización de actividades, substitución de actividades por outras, etc.

Teranse en conta especialmente os informes e observacións do profesor titor do ciclo.. Tamén revisarase a coordinación co resto do equipo

docente do grupo. Cara o curso académico seguinte, a programación reflectirá as correccións feitas froito do traballo anterior."

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Este módulo pertence ao segundo curso do ciclo, xa que logo os alumnos xa foron avaliados nos módulos correspondentes a o primeiro curso.

Tómase como punto de partida os resultados da avaliación destes módulos.

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

Alumnos con necesidades especiais

En caso de detectarse a presenza no aula dalgún alumno con necesidades especiais preparásese un plan de actuación en colaboración co depar-

tamento de orientación

Medidas de reforzo

- Adaptarase o ritmo de traballo a fin de que alcancen as capacidades terminais elementais establecidas para o módulo

- Agrupamentos flexibles.

- Se proporán actividades específicas para os alumnos que non consigan adquirir as capacidades indicadas nos obxectivos

- Se proporán exercicios de consolidación para os alumnos que habendo alcanzado os obxectivos dá unidade, teñan certas dificultades nalgúns

contidos e procedementos

- Estes exercicios serán variables en fondo e forma segundo a actividade da que se trate, e tratarán de fomentar no alumnado o desenvolvemen-to

da creatividade e a lóxica

Medidas de ampliación
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A aqueles alumnos que superen amplamente os contidos mínimos, proporáselles exercicios de maior complexidade sobre aspectos de maior

dificultade, supervisando a realización correcta dos mesmos

- A aqueles alumnos que superen amplamente os contidos mínimos, proporáselles exercicios de maior complexidade sobre aspectos de maior

dificultade, supervisando a realización correcta dos mesmos

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En   primeiro   lugar,   en   cada   actividade   inclúense   precaucións   e recomendacións para tomar as medidas de seguridade e hixiene que

sexan necesarias. O manexo do computador entraña riscos, principalmente para a vista e para as costas, sen esquecer os riscos psicolóxicos

derivados do seu abuso. Ademais ao alumno váiselle a valorar a organización do seu posto de traballo  e das actividades que realiza.

Outro   tema   que   se   trata   é   o   do   idioma   técnico,   moitos   dos   manuais técnicos, están dispoñibles exclusivamente en inglés polo que é

necesario que o alumno posúa uns coñecementos básicos deste idioma, polo menos a nivel de   traducción.   Dada   a   importancia   que   este

idioma   ten   nos   procesos   de selección   de   técnicos   cualificados   no   mundo   laboral   potenciarase   o   seu coñecemento e práctica.

Co   obxectivo   dunha   educación   non   sexista   o   profesor   evitará comportamentos que se deriven da asignación de roles en función do sexo

do alumno á hora de repartirse as tarefas.

Outros puntos a tratar son:

-    Fomento   da   reciclaxe,   tanto   en   material   escolar   como   en   material informático.

-    Consideración das leis de protección de datos.

-   Educación para o consumidor: Comercio Electrónico; as actualizacións de software online melloran as posibilidades do Consumidor/Distribución

de software a través da rede.

-    Educación moral e cívica: respeto polas leis de ordenación.; toma de medidas   para   a   seguridade   da   rede   fronte   a   intrusos,   actos   de

vandalismo, Hackers, etc..; utilización de redes, servicios de información e bases de datos públicas .

Educación   para   o   traballo:   técnicas   de   intercambio   de   información corporativa, Intranet/Internet.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

En colaboración co departamento de orientación, fomentarase a participación do alumnado en:

- Actividades de promoción da cultura emprendedora.

- Actividades de preparación para o tránsito á vida laboral.

- Actividad de achegamento da universidade aos alumnos.
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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 Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0223 Aplicacións ofimáticas 82020/2021 288240

MP0223_12 Ofimática 82020/2021 168140

MP0223_22 Multimedia 82020/2021 120100

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ESTHER ALONSO RODRIGUEZ

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 desenrolo curricular deste módulo profesional fíxose tomando como referencia o Centro educativo  XULIAN MAGARIÑOS  que cumpre as

condicións establecidas pola L.O.E. e os Reais Decretos que a desenrolan en canto a espazos, instalacións, alumado, etc.

Se o contextualizamos para o entorno de  Negreira, no entorno do Centro encóntranse varias empresas de servizos informáticos que pretendemos

que  acollan á gran maioría dos alumnos do ciclo para a Formación en Centros de Traballo e onde é previsible que poidan desenrolar a súa

carreira profesional estes alumnos.
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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 Instalación e
configuración de
aplicacións ofimáticas.

18 6

2 Correo electrónico e
axenda

18 6

3 Procesadores de
texto.

45 16

4 Follas de cálculo 42 14

5 Bases de datos
ofimáticas

45 16

6 Presentaciones 20 7

7 Edición de imaxes 40 14

8 Edición de vídeos 40 14

9 Procedementos de
diagnósticos e
resolución de
problemas. Técnicas
de soporte

20 7
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Instalación e configuración de aplicacións ofimáticas. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala e actualiza aplicacións ofimáticas, atendendo ás especificacións dadas en distintos contornos de explotación. 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 e establecéronse as fases do proceso de instalación.

CA1.2 Identificáronse os requisitos mínimos e óptimos para o funcionamento da aplicación.

CA1.3 Obtívose a información sobre os compoñentes de hardware e de software instalados no equipamento mediante as utilidades do sistema operativo.

CA1.4 Respectáronse as especificacións técnicas do proceso de instalación.

CA1.5 Configuráronse as aplicacións segundo os criterios establecidos.

CA1.6 Solucionáronse problemas na instalación ou na integración co sistema informático.

CA1.7 Elimináronse ou engadíronse compoñentes da instalación no equipamento.

CA1.8 Actualizáronse as aplicacións.

CA1.9 Respectáronse as licenzas de software.

CA1.10 Propuxéronse solucións de software para diversos contornos de aplicación.

CA1.11 Documentáronse as incidencias.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Tipos de aplicacións ofimáticas.

 Tipos de licenzas software.

 Necesidades dos contornos de explotación.

 Requisitos das aplicacións.

 Compoñentes e complementos das aplicacións.

 Procedementos de instalación e configuración.

 Diagnóstico e resolución de problemas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Correo electrónico e axenda 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza operacións de xestión do correo e a axenda electrónica, atendendo ás necesidades de uso para a súa configuración. SI

4.2.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 elementos que compoñen un correo electrónico.

CA5.2 Analizáronse as necesidades básicas de xestión de correo e axenda electrónica.

CA5.3 Configuráronse contas de correo electrónico de diversos tipos.

CA5.4 Conectáronse e sincronizáronse axendas do equipamento informático con dispositivos móbiles.

CA5.5 Operouse co caderno de enderezos.

CA5.6 Traballouse con opcións de xestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, cartafoles, etc.).

CA5.7 Utilizáronse opcións de axenda electrónica.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Tipos de contas de correo electrónico.

 Contorno de traballo: configuración e personalización.

 Patróns e sinaturas corporativas.

 Foros de noticias (news): configuración, uso e sincronización de mensaxes.

 Caderno de enderezos: importar, exportar, engadir contactos, crear listaxes de distribución e colocar a listaxe ao dispor doutras aplicacións ofimáticas.

 Xestión de correos.

 Xestión da axenda: citas, calendario, avisos, tarefas, etc.

 Sincronización con dispositivos móbiles.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Procesadores de texto. 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora documentos e patróns aplicando as opcións avanzadas de procesadores de textos. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Personalizáronse as opcións do procesador de textos e da barra de ferramentas.

CA2.2 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos e imaxes.

CA2.3 Importáronse e exportáronse documentos creados con outras aplicacións e noutros formatos.

CA2.4 Deseñáronse patróns.

CA2.5 Creáronse e utilizáronse macros na realización de documentos.

CA2.6 Utilizouse a combinación de correspondencia para o envío masivo de correo.

CA2.7 Elaboráronse manuais específicos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Estilos e formatos.

 Combinación de documentos.

 Creación e uso de patróns.

 Importación e exportación de documentos.

 Deseño e creación de macros.

 Utilización de software e hardware para introducir textos e imaxes.

 Combinación de correspondencia.

 Elaboración de documentos de distintos tipos (manuais, partes de incidencias, etc.).
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Follas de cálculo 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora documentos e patróns aplicando opcións avanzadas de follas de cálculo. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Personalizáronse as opcións da folla de cálculo e da barra de ferramentas.

CA3.2 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos, números, códigos e imaxes.

CA3.3 Utilizáronse os tipos de datos e referencias para celas, rangos, follas e libros.

CA3.4 Aplicáronse fórmulas e funcións.

CA3.5 Xeráronse e modificáronse gráficos de diversos tipos.

CA3.6 Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns.

CA3.7 Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e noutros formatos.

CA3.8 Utilizouse a folla de cálculo como base de datos: creación de listas, filtraxe, protección e ordenación de datos.

CA3.9 Creáronse informes de táboas e gráficos dinámicas.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Estilos.

 Uso de fórmulas e funcións.

 Creación de táboas e gráficos dinámicos.

 Uso de patróns e asistentes.

 Importación e exportación de follas de cálculo.

 Elaboración de documentos de distintos tipos (orzamentos, facturas, inventarios, etc.).

 Deseño e creación de macros.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Bases de datos ofimáticas 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora documentos con bases de datos ofimáticas aplicando operacións 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

CA4.1 Identificáronse os elementos das bases de datos relacionais.

CA4.2 Creáronse bases de datos ofimáticas: táboas e relacións entre estas.

CA4.3 Utilizáronse as táboas da base de datos (para inserir, modificar e eliminar rexistros).

CA4.4 Utilizáronse asistentes na creación de consultas, formularios e informes.

CA4.5 Realizouse procura e filtraxe sobre a información almacenada.

CA4.6 Creáronse e utilizáronse macros.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Elementos das bases de datos relacionais.

 Creación de bases de datos.

 Manexo de asistentes.

 Procura e filtraxe da información.

 Deseño e creación de macros.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Presentaciones 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora presentacións multimedia aplicando normas básicas de composición e deseño. 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 Identificáronse as opcións básicas das aplicacións de presentacións.

CA3.2 Recoñecéronse os tipos de vista asociados a unha presentación.

CA3.3 Aplicouse e recoñeceuse a tipografía e as normas básicas de composición, deseño e uso da cor.

CA3.4 Creáronse presentacións.

CA3.5 Deseñáronse patróns de presentacións.

CA3.6 Utilizáronse periféricos para executar presentacións.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Deseño e edición de diapositivas.

 Formato de diapositivas, textos e obxectos.

 Normas de composición: tipografía e uso da cor.

 Importación e exportación de presentacións.

 Uso de patróns e asistentes: patróns de diapositivas.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Edición de imaxes 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Manipula imaxes dixitais aplicando técnicas básicas de captura e de edición. SI

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 Analizáronse os formatos de imaxes.

CA1.2 Recoñeceuse a necesidade dos formatos de compresión con perdas.

CA1.3 Realizáronse capturas de pantallas.

CA1.4 Realizouse a adquisición de imaxes con periféricos.

CA1.5 Traballouse con imaxes a varias resolucións, segundo a súa finalidade.

CA1.6 Analizáronse aplicacións de edición de imaxes.

CA1.7 Empregáronse ferramentas de edición de imaxe dixital.

CA1.8 Importáronse e exportáronse imaxes en diversos formatos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Formatos de imaxes.

 Parámetros das imaxes: resolución, número de cores e compresión.

 Aplicacións de retoque fotográfico.

 Axustes de imaxe e de cor.

 Uso de máscaras e capas.

 Aplicación de filtros e efectos.

 Importación e exportación de imaxes.

 Uso de aplicacións de captura de pantalla.

 Uso de dispositivos de captura de imaxes.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Edición de vídeos 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Manipula secuencias de vídeo aplicando técnicas de captura e de edición básicas. SI

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 Recoñecéronse os elementos que compoñen unha secuencia de vídeo.

CA2.2 Identificáronse os tipos de formatos e codecs máis empregados.

CA2.3 Instaláronse codecs no sistema e configuráronse para o seu uso.

CA2.4 Analizáronse as posibilidades de diversas aplicacións específicas.

CA2.5 Importáronse e exportáronse secuencias de vídeo.

CA2.6 Importáronse pistas de audio e sincronizáronse coas secuencias de vídeo.

CA2.7 Aplicáronse transicións e efectos sinxelos.

CA2.8 Realizáronse conversións de formato en secuencias de audio e vídeo.

CA2.9 Traballouse con distintos formatos e diferentes taxas de compresión, en función da finalidade especificada.

CA2.10 Realizáronse capturas de secuencias da pantalla utilizando aplicacións específicas.

CA2.11 Capturáronse secuencias de vídeo cos recursos axeitados.

CA2.12 Elaboráronse vídeos titoriais.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Formatos de vídeo. Contedores. Codecs.

 Aplicacións de edición de vídeo.

 Aplicación de transicións e de efectos.

 Sincronización do audio.

 Creación de títulos e menús.

 Edición na liña de tempo.

 Captura de secuencias de pantalla.
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Contidos

 Importación e exportación de vídeos.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Procedementos de diagnósticos e resolución de problemas. Técnicas de soporte 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Ofrece apoio no uso de aplicacións e resolve as incidencias que se presenten. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Elaboráronse guías visuais cos conceptos básicos de uso dunha aplicación.

CA4.2 Identificáronse problemas relacionados co uso de aplicacións ofimáticas.

CA4.3 Utilizáronse manuais de usuario para instruír no uso de aplicacións.

CA4.4 Aplicáronse técnicas de asesoramento no uso de aplicacións.

CA4.5 Realizáronse informes de incidencias.

CA4.6 Aplicáronse os procedementos necesarios para salvagardar a información e a súa recuperación.

CA4.7 Utilizáronse os recursos dispoñibles para arranxar incidencias (documentación técnica, axudas en liña, soporte técnico, etc.).

CA4.8 Arranxáronse as incidencias no tempo adecuado e co nivel de calidade esperado.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Elaboración de guías e manuais de uso de aplicacións.

 Formación ao usuario.

 Resolución de incidencias.
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Para determinar a cualificación teranse en conta o resultados dos traballos propostos na aula e das probas escrito/práctico que se realizarán ó final

de cada unidade didáctica.

Os traballos en clase consistirán:

- Actividades de obrigatoria realización e entrega. Avaliaranse como entregados ou non entregados. A non entrega das mesmas suporá que o

trimestre non está superado.

- Unha práctica ó final de cada unidade didáctica que recopile todo o visto. Avaliarase cunha nota entre 0 e 10. Será necesario obter unha nota

mínima de 4 para poder facer media coa proba escrito/práctica.

- Unha proba escrito/práctica ó final de cada unidade didáctica. Avaliarase cunha nota entre 0 e 10. Será necesario obter unha nota mínima de 5.

A nota final de cada unidade didáctica virá determinada nun 70% pola proba  escrito/práctica e un 30% polas prácticas.

A nota final do trimestre determinarase  aplicando unha media ponderada segundo os contidos de cada unidade didáctica. Será necesario superar

os contidos mínimos de cada unidade didáctica e en caso de non superalos a nota máxima da unidade didáctica será de 4. Polo tanto, é necesario

ter todas as unidades didácticas aprobadas para aprobar o trimestre, de non ser así a nota máxima do trimestre será dun 4.

A nota final do módulo virá determinado pola media aritmética de cada trimestre. Será necesario aprobar todos os trimestres para aprobar o

módulo.

Contextos COVID

--------------------------

Semipresencial: Na aula virtual publicaranse todos os contidos do módulo (diapositivas, actividades, videos, enderezos, ....). Os alumnos e

alumnos terán que facer todas as actividades plantexadas e entregalas nos prazos establecidos. A non entrega das actividades suporá a non

superación da unidade didáctica.

As prácticas de final de unidade e a proba escrito/práctica faranse preferentemente de maneira presencial.

Confinamento: Na aula virtual publicaranse todos os contidos do módulo (diapositivas, actividades, videos, enderezos, ....).

Levaranse a cabo explicacións a través de videoconferencia e fomentarase e valorarase o uso dos foros.

Os alumnos e alumnos terán que facer todas as actividades plantexadas e entregalas nos prazos establecidos. A non entrega das actividades

suporá a non superación da unidade didáctica.

As prácticas de final de unidade e a proba escrito/práctica faranse de maneira telemática ou presencial, esta última, se as autoridades sanitarias o

permiten.

Confinamente individual ou de subgrupos: Na aula virtual publicaranse todos os contidos do módulo (diapositivas, actividades, videos, enderezos,

....).

Os alumnos e alumnos terán que facer todas as actividades plantexadas e entregalas nos prazos establecidos. A non entrega das actividades

suporá a non superación da unidade didáctica.

As prácticas de final de unidade e a proba escrito/práctica faranse de maneira presencial, se non é posible faránse de maneira telemática.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Valorarase o uso de GSuite.

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 profesor.

Unha proba escrito/práctica das unidades didácticas suspensas. Dependendo da marcha do grupo, valorarase a realización de recuperacións

trimestrais.

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

A avaliación extraordinaria realizarase no mes de Xuño unha vez rematada a terceira avaliación.Será un exame de toda a materia dada durante o

curso e co mesmo nivel de exixencia en canto a coñecementos que o que se esixiu a alumnado que fixo as tres avaliacions.

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 coñecementos e prácticas.

A programación será revisada ao inicio de cada curso académico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias.

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 saber, información das circunstancias persoais de cada alumna/o (formación previa, intereses, motivacións, recursos

dispoñibles, experiencias previas, ...) e análise das respostas por parte do profesor.

b) Realización dunha sesión de avaliación inicial (preceptiva) conxunta co equipo docente á luz da antedita información e calquera outra que

xurda na reunión.

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

Os alumnos con capacidade reducida de aprendizaxe recibirán explicacións máis polo miúdo e proporanse actividades básicas cara a consecución

do contidos mínimos.

Para algunhas das tarefas en grupo estes formaranse en función da capacidade de cada un dos compoñentes.

9. Aspectos transversais
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9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais a tratar no módulo profesional ao longo do curso están relacionados co desenrolo das capacidades de relación social e

comunicativas dos alumnos, entendidas coma un complemento necesario e importante a incluír en calquera titulación de tipo técnica.

Entre outros que poidan xurdir, están os seguintes:

- Desenrolar habilidades de relación social e interpersonal.

- Potenciar as actitudes comunicativas, de negociación e o traballo en grupo.

- Fomentala motivación.

- Saber afrontar conflitos provocados polas limitacións tecnolóxicas sempre presentes nun entorno tecnolóxico tan dinámico y en continua

evolución como é o sector informático.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Tódalas actividades propostas polo Departamento de Orientación que vaian dirixidas ó alumnado dos ciclos de informática e tódalas actividades

propostas polo Departamento de Informática.

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.
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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 Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0226 Seguridade informática 72020/2021 168140

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN ANTONIO GESTAL ROMANÍ
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

O módulo "Seguridade Informática" pertence ao ciclo de Formación Profesional de grao medio "Sistemas Microinformáticos e Redes", que ten unha

duración de 2.000 horas ao longo de 2 cursos académicos, ao que lle corresponde o título de "Técnico en sistemas microinformáticos e redes".

Este módulo impártese durante o segundo curso.

O desenvolvemento curricular de este módulo ten como referencia de partida o Real Decreto 1691/2007, do 14 de decembro (BOE nº 3446 do 17

de xaneiro de 2008), onde se establece o currículo do ciclo "Sistemas Microinformáticos e Redes", que se adapta á comunidade autónoma de

Galicia a través do Decreto 27/2010, do 25 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao

título  de  técnico  en  sistemas  microinformáticos e redes.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de implantación de sistemas y medidas de seguridad en

sistemas informáticos. Visto o ámbito produtivo de Santiago de Compostela e a súa contorna

Estas empresas poden ser nun futuro os lugares de traballo dos alumnos do módulo. Polo tanto, os currículo adaptarase ás tecnolo-

xías máis empregadas neste tipo de empresas, sempre que se garanta  que os alumnos que superen o módulo acaden todos os resultados de

aprendizaxe establecidos no currículum.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Explicación dos conceptos básicos da seguridade informática.Introducción á
seguridade
informática.

30 15

2 Comprender a importancia da seguridade no entorno físico.Seguridade no entorno
físico

29 15

3 Xestionar dispositivos de almacenamento describindo os procedementos efectuados e aplicando técnicas para
asegurar a integridade da información.

Seguridade no
hardware.
Almacenamento e
recuperación dos
datos

31 20

4 Asegurar a privacidade da información transmitida en redes informáticas describindo vulnerabilidades e
instalando software específico. Coñecer o concepto de criptografía e comprender o funcionamento das suas
diferentes técnicas.

Sistemas de
identificación.
Criptografía

22 15

5 Recoñecer e valorar incidencias, determinando as suas causas e describindo as accions correctoras para
resolvelas.

Ameazas e
seguridade do
software

28 20

6 Recoñecer e analizar cambios tecnolóxicos para elexir novas alternativas e manterse actualizado dentro do
sector.

Redes seguras 28 15
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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 Introducción á seguridade informática. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica técnicas e prácticas de tratamento seguro da información, e recoñece e valora a súa importancia en distintos contornos de traballo. NO

RA2 - Aplica medidas de seguridade pasiva en sistemas informáticos, recoñecendo as necesidades de acordo coas características do contorno. NO

RA6 - Recoñece a lexislación e a normativa sobre seguridade e protección de datos, e analiza as repercusións do seu incumprimento. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Valorouse a importancia de manter a información segura.

CA1.2 Clasificouse a información no ámbito da seguridade.

CA1.3 Describíronse as diferenzas entre seguridade física e lóxica.

CA1.7 Recoñeceuse a necesidade de facer unha análise de riscos e a posta en marcha dunha política de seguridade.

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

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

CA6.1 Describiuse a lexislación sobre protección de datos de carácter persoal.

CA6.2 Determinouse a necesidade de controlar o acceso á información persoal almacenada.

CA6.3 Identificáronse as figuras legais que interveñen no tratamento e no mantemento dos ficheiros de datos.

CA6.5 Describiuse a lexislación sobre os servizos da sociedade da información e o comercio electrónico.

CA6.6 Contrastáronse as normas sobre xestión de seguridade da información.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Seguridade física e lóxica.

 Políticas de seguridade.

 Lexislación sobre protección de datos.

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

 Normas ISO sobre xestión de seguridade da información.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Seguridade no entorno físico 29

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica técnicas e prácticas de tratamento seguro da información, e recoñece e valora a súa importancia en distintos contornos de traballo. NO

RA2 - Aplica medidas de seguridade pasiva en sistemas informáticos, recoñecendo as necesidades de acordo coas características do contorno. NO

RA3 - Xestiona dispositivos de almacenaxe aplicando os procedementos e as técnicas adecuadas para asegurar a integridade da información. NO

RA5 - Asegura a privacidade da información transmitida en redes informáticas, para o que identifica vulnerabilidades e instala software específico. NO

RA6 - Recoñece a lexislación e a normativa sobre seguridade e protección de datos, e analiza as repercusións do seu incumprimento. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Valorouse a importancia de manter a información segura.

CA2.1 Definíronse as características do emprazamento e as condicións ambientais dos equipamentos e dos servidores.

CA2.2 Identificouse a necesidade de protexer fisicamente os sistemas informáticos.

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

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

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica relativa á política de almacenaxe.

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

CA6.1 Describiuse a lexislación sobre protección de datos de carácter persoal.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Políticas de seguridade.

 Localización e protección física dos equipamentos e dos servidores.

 Auditorías de seguridade.

 Manual de seguridade e plans de continxencia.

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

 Normas ISO sobre xestión de seguridade da información.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Seguridade no hardware. Almacenamento e recuperación dos datos 31

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Aplica medidas de seguridade pasiva en sistemas informáticos, recoñecendo as necesidades de acordo coas características do contorno. NO

RA3 - Xestiona dispositivos de almacenaxe aplicando os procedementos e as técnicas adecuadas para asegurar a integridade da información. SI

RA4 - Aplica mecanismos de seguridade activa atendendo ás necesidades do sistema informático. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.3 Verificouse o funcionamento dos sistemas de alimentación ininterrompida.

CA2.4 Seleccionáronse os puntos de aplicación dos sistemas de alimentación ininterrompida.

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica relativa á política de almacenaxe.

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

CA3.3 Clasificáronse e enumeráronse os principais métodos de almacenaxe, incluídos os sistemas en rede.

CA3.4 Describíronse as tecnoloxías de almacenaxe redundante e distribuída.

CA3.5 Seleccionáronse estratexias para a realización de copias de seguridade.

CA3.6 Tívose en conta a frecuencia e o esquema de rotación.

CA3.7 Realizáronse copias de seguridade seguindo diversas estratexias.

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

CA3.9 Utilizáronse medios de almacenaxe remotos e extraíbles.

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

CA4.7 Aplicáronse técnicas de recuperación de datos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de alimentación ininterrompida.

 Almacenaxe da información: rendemento, dispoñibilidade e accesibilidade.

 Almacenaxe redundante e distribuída.

 Almacenaxe remota e extraíble.
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Contidos

 Copias de seguridade e imaxes de respaldo.

 Medios de almacenaxe.

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Sistemas de identificación. Criptografía 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica técnicas e prácticas de tratamento seguro da información, e recoñece e valora a súa importancia en distintos contornos de traballo. NO

RA2 - Aplica medidas de seguridade pasiva en sistemas informáticos, recoñecendo as necesidades de acordo coas características do contorno. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Identificáronse as principais técnicas criptográficas.

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

CA1.6 Identificáronse os fundamentos criptográficos dos protocolos seguros de comunicación (clave pública, clave privada, etc.).

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Criptografía.

 Sistemas biométricos de identificación.

 Identificación dixital: sinatura electrónica e certificado dixital.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Ameazas e seguridade do software 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Aplica medidas de seguridade pasiva en sistemas informáticos, recoñecendo as necesidades de acordo coas características do contorno. NO

RA4 - Aplica mecanismos de seguridade activa atendendo ás necesidades do sistema informático. NO

RA5 - Asegura a privacidade da información transmitida en redes informáticas, para o que identifica vulnerabilidades e instala software específico. NO

RA6 - Recoñece a lexislación e a normativa sobre seguridade e protección de datos, e analiza as repercusións do seu incumprimento. NO

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

Criterios de avaliación

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

CA4.1 Seguíronse plans de continxencia para actuar ante fallos de seguridade.

CA4.2 Clasificáronse os principais tipos de software malicioso.

CA4.3 Empregáronse ferramentas que examinan a integridade do sistema, e ferramentas de control e seguimento de accesos.

CA4.4 Realizáronse actualizacións periódicas dos sistemas para corrixir posibles vulnerabilidades.

CA4.5 Verificouse a orixe e a autenticidade das aplicacións que se instalan nos sistemas.

CA4.6 Instaláronse, probáronse e actualizáronse aplicacións específicas para a detección e a eliminación de software malicioso.

CA5.2 Contrastouse a incidencia das técnicas de enxeñaría social nas fraudes informáticas e nos roubos de información.

CA5.3 Deduciuse a importancia de reducir o volume de tráfico xerado pola publicidade e o correo non desexado.

CA5.4 Aplicáronse medidas para evitar a monitorización de redes con cables.

CA5.5 Identificáronse as ameazas na navegación por internet.

CA5.6 Clasificáronse e valoráronse as propiedades de seguridade dos protocolos usados en redes sen fíos.

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

CA6.4 Contrastouse a obriga de pór ao dispor das persoas os datos persoais que lles atinxen.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Política de contrasinais.

 Recuperación de datos.

- 9 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Monitorización de sistemas.

 Software malicioso: clasificación. Ferramentas de protección e desinfección.

 Actualización de sistemas e aplicacións.

 Métodos para asegurar a privacidade da información transmitida.

 0Análise dos rexistros (logs) dun sistema para identificar ataques reais ou potenciais á seguridade.

 Monitorización do tráfico en redes con cables.

 Seguridade en redes sen fíos.

 Riscos potenciais dos servizos de rede.

 Sistemas de seguridade nas telecomunicacións: correo, www, ftp, p2p, etc.

 Publicidade e correo non desexados.

 Fraudes informáticas e roubos de información.

 Utilización de devasas (firewalls) en equipamentos e en servidores.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Redes seguras 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Asegura a privacidade da información transmitida en redes informáticas, para o que identifica vulnerabilidades e instala software específico. NO

RA6 - Recoñece a lexislación e a normativa sobre seguridade e protección de datos, e analiza as repercusións do seu incumprimento. NO

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

Criterios de avaliación

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

CA6.6 Contrastáronse as normas sobre xestión de seguridade da información.

CA6.7 Comprendeuse a necesidade de coñecer e respectar a normativa aplicable.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Listas de control de acceso.

 Sistemas de seguridade nas telecomunicacións: correo, www, ftp, p2p, etc.

 Publicidade e correo non desexados.

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

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

xeral, realizaranse periódicamente diversos exames parciais liberatorios.

- O número de unidades de traballo podería aumentar ou 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.

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.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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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 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 60% da nota da avaliación.

  * os traballos prácticos e actitudes son un 40% 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.

- 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.

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 sobre 10.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Durante o curso

- Durante o curso, a aqueles alumnos que non alcancen os mínimos exixibles en cada unidade de traballo entregaránselle para a súa realización

actividades guiadas que incidan naqueles aspectos sobre os que atopen con máis dificultades.

Terceiro trimestre

- Aqueles alumnos que suspendan o módulo na 2ªavaliación, deberán realizar as actividades de recuperación previstas durante o terceiro trimestre

do curso. Dentro destas farase especial fincapé, naquelas nas que o alumno tivese maiores dificultades. Cada alumno dedicará o tempo das clases

de recuperación a aquelas actividades relacionadas cos contidos nos que non alcance os mínimos exixibles.

Avaliación Final Extraordinaria

- O alumno que non realice as actividades de recuperación ou que perdese o dereito a avaliación continua, avaliarase mediante unha proba sobre

os contidos establecidos nesta programación, a fin de comprobar que adquiriu as capacidades terminais definidas para este módulo.

Reforzos para lograr a recuperación

- O alumno deberá comparar o resultado das probas realizadas con el contido das actividades formativas a fin de que sexa consciente dos erros

cometidos durante a realización das probas e das carencias na súa formación.

- Aos alumnos que teñan que recuperar algún dos contidos establecidos nas unidades de traballo facilitaránselles as guías paso a paso elabora-

das durante as actividades formativas por outros alumnos que obtivesen mellores resultados, revisadas previamente polo profesor.

- Entregaránselle novas tarefas

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

O alumno que non realice as actividades de recuperación ou que perdese o dereito a avaliación continua, avaliarase mediante unha proba sobre os

contidos establecidos nesta programación, a fin de comprobar que adquiriu as capacidades terminais definidas para este modulo

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

Durante o curso irase actualizando, revisando e modificando a programación. Avaliarase a práctica docente tendo en conta a interacción co

alumnado e os resultados que se obteñen.

O procedemento para a seguimento da programación didáctica será o que continúa:

En reunión de departamento, cunha frecuencia mensual dunha reunión por mes, revisarase o cumprimento da programación e se corrixirá o que se

estime oportuno: secuenciación/temporización de actividades, substitución de actividades por outras, etc.

Teranse en conta especialmente os informes e observacións do profesor titor do ciclo e do coordinador dos estudios de informática a distancia.

Tamén revisarase a coordinación co resto do equipo docente do grupo. Cara o curso académico seguinte, a programación reflectirá as correccións

feitas froito do traballo anterior."

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Este módulo pertence ao segundo curso do ciclo, xa que logo os alumnos xa foron avaliados nos módulos correspondentes a o primeiro curso.
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Tómase como punto de partida os resultados da avaliación destes módulos.

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

Alumnos con necesidades especiais

En caso de detectarse a presenza no aula dalgún alumno con necesidades especiais preparásese un plan de actuación en colaboración co depar-

tamento de orientación

Medidas de reforzo

- Adaptarase o ritmo de traballo a fin de que alcancen as capacidades terminais elementais establecidas para o módulo

- Agrupamentos flexibles.

- Se proporán actividades específicas para os alumnos que non consigan adquirir as capacidades indicadas nos obxectivos

- Se proporán exercicios de consolidación para os alumnos que habendo alcanzado os obxectivos dá unidade, teñan certas dificultades nalgúns

contidos e procedementos

- Estes exercicios serán variables en fondo e forma segundo a actividade da que se trate, e tratarán de fomentar no alumnado o desenvolvemen-to

da creatividade e a lóxica

Medidas de ampliación

A aqueles alumnos que superen amplamente os contidos mínimos, proporáselles exercicios de maior complexidade sobre aspectos de maior

dificultade, supervisando a realización correcta dos mesmos

- A aqueles alumnos que superen amplamente os contidos mínimos, proporáselles exercicios de maior complexidade sobre aspectos de maior

dificultade, supervisando a realización correcta dos mesmos

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En   primeiro   lugar,   en   cada   actividade   inclúense   precaucións   e recomendacións para tomar as medidas de seguridade e hixiene que

sexan necesarias. O manexo do computador entraña riscos, principalmente para a vista e para as costas, sen esquecer os riscos psicolóxicos

derivados do seu abuso. Ademais ao alumno váiselle a valorar a organización do seu posto de traballo  e das actividades que realiza.

Outro   tema   que   se   trata   é   o   do   idioma   técnico,   moitos   dos   manuais técnicos, están dispoñibles exclusivamente en inglés polo que é

necesario que o alumno posúa uns coñecementos básicos deste idioma, polo menos a nivel de   traducción.   Dada   a   importancia   que   este

idioma   ten   nos   procesos   de selección   de   técnicos   cualificados   no   mundo   laboral   potenciarase   o   seu coñecemento e práctica.

Co   obxectivo   dunha   educación   non   sexista   o   profesor   evitará comportamentos que se deriven da asignación de roles en función do sexo

do alumno á hora de repartirse as tarefas.

Outros puntos a tratar son:

-    Fomento   da   reciclaxe,   tanto   en   material   escolar   como   en   material informático.

-    Consideración das leis de protección de datos.

-   Educación para o consumidor: Comercio Electrónico; as actualizacións de software online melloran as posibilidades do Consumidor/Distribución

de software a través da rede.

-    Educación moral e cívica: respeto polas leis de ordenación.; toma de medidas   para   a   seguridade   da   rede   fronte   a   intrusos,   actos   de

vandalismo, Hackers, etc..; utilización de redes, servicios de información e bases de datos públicas .

Educación   para   o   traballo:   técnicas   de   intercambio   de   información corporativa, Intranet/Internet.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

En colaboración co departamento de orientación, fomentarase a participación do alumnado en:

- Actividades de promoción da cultura emprendedora.

- Actividades de preparación para o tránsito á vida laboral.

- Actividad de achegamento da universidade aos alumnos.
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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 Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0224 Sistemas operativos en rede 92020/2021 188157

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ESTHER ALONSO RODRIGUEZ

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 desenrolo curricular deste módulo profesional fíxose tomando como referencia o Centro educativo  XULIAN MAGARIÑOS  que cumpre as

condicións establecidas pola L.O.E. e os Reais Decretos que a desenrolan en canto a espazos, instalacións, alumado, etc.

Se o contextualizamos para o entorno de  Negreira, no entorno do Centro encóntranse varias empresas de servizos informáticos que pretendemos

que  acollan á gran maioría dos alumnos do ciclo para a Formación en Centros de Traballo e onde é previsible que poidan desenrolar a súa

carreira profesional estes alumnos.
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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 Redes WindowsIntroducción ós
sistemas operativos
en rede Windows.

15 8

2 Implementación de controladores de dominio en redes WindowsControladores de
dominio en redes
Windows

20 10

3 Xestión de usuarios e grupos en Active DirectorioXestión de usuarios e
grupos en Windows

15 8

4 Recursos compatidos en so de rede WindowsRecursos compatidos
en so de rede
Windows

20 10

5 Monitorización do sistema operativo de rede WindowsMonitorización do
sistema operativo de
rede Windows

15 8

6 Redes con Linux ServerIntroducción ós
sistemas operativos
en rede Linux

15 8

7 Linux Server como controlador de dominioLinux Server como
controlador de dominio

20 10

8 Tipos de usuarios e grupos en Linux Server. XestiónXestión de usuarios e
grupos en Linux Sever

15 8

9 Recursos compartidos do so de rede LinuxRecursos compartidos
do so de rede Linux

20 12

10 Monitorización so sistema, mantemento e automatiazión de tarefasMonitorización do so
de rede Linux

15 8

11 Solucións para ecenarios de redes mixtasIntegración de
sistemas operativos
en rede libres e
propietarios

18 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introducción ós sistemas operativos en rede Windows. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

CA1.2 Diferenciáronse os modos de instalación.

CA1.3 Analizáronse os manuais do sistema.

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

CA1.5 Seleccionáronse e aplicáronse os sistemas de ficheiros.

CA1.6 Seleccionáronse os compoñentes para instalar.

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

CA1.8 Aplicáronse procedementos para a automatización de instalacións.

CA1.9 Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios.

CA1.10 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.

CA1.11 Actualizouse o sistema operativo en rede.

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

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

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Comprobación dos requisitos técnicos.

 Preparación da instalación. Particións e sistema de ficheiros.

 Métodos e automatización da instalación.

 Personalización do contorno de usuario.
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Contidos

 Actualización do sistema operativo en rede.

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

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

N.º Título da UD Duración

2 Controladores de dominio en redes Windows 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

CA3.3 Establecéronse relacións de confianza entre dominios.

CA3.4 Analizouse a estrutura do servizo de directorio.

CA3.5 Realizouse a instalación do servizo de directorio.

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

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

CA3.8 Utilizáronse ferramentas de administración de dominios.

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Servizo de directorio e dominio.

 0Delegación da administración.

 Elementos do servizo de directorio.

 Funcións do dominio.

 Instalación dun servizo de directorio: configuración básica.

 Creación de dominios.

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

 Creación de relacións de confianza entre dominios.

 Creación de agrupacións de elementos: nomenclatura.

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

N.º Título da UD Duración

3 Xestión de usuarios e grupos en Windows 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

CA2.2 Configuráronse e xestionáronse contas de sistema.

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

CA2.4 Configuráronse e xestionáronse grupos.

CA2.5 Xestionouse a pertenza de usuarios a grupos.

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

CA2.7 Planificáronse perfís móbiles de usuarios.

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Conta de usuario e de grupo.

 Tipos de perfís de usuario: perfís móbiles.

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

 Usuarios, e grupos predeterminados e especiais do sistema.

 Contas de usuario: patróns.

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

N.º Título da UD Duración

4 Recursos compatidos en so de rede Windows 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Recoñeceuse a diferenza entre permiso e dereito.

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

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

CA4.4 Compartíronse impresoras en rede.

CA4.5 Utilizouse o contorno gráfico para compartir recursos.

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Permisos e dereitos.

 Compartición de ficheiros e directorios a través da rede.

 Configuración de permisos de recurso compartido.

 Configuración de impresoras compartidas en rede.

 Seguridade no acceso aos recursos compartidos.

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

N.º Título da UD Duración

5 Monitorización do sistema operativo de rede Windows 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Describíronse as características dos programas de monitorización.

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

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

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

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

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Arranque do sistema operativo en rede.

 Descrición dos fallos producidos no arranque e as posibles solucións.

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

 Xestión de discos: cotas.

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

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

N.º Título da UD Duración

6 Introducción ós sistemas operativos en rede Linux 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

CA1.2 Diferenciáronse os modos de instalación.

CA1.3 Analizáronse os manuais do sistema.

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

CA1.5 Seleccionáronse e aplicáronse os sistemas de ficheiros.

CA1.6 Seleccionáronse os compoñentes para instalar.

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

CA1.8 Aplicáronse procedementos para a automatización de instalacións.

CA1.9 Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios.

CA1.10 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.

CA1.11 Actualizouse o sistema operativo en rede.

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

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

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Comprobación dos requisitos técnicos.

 Preparación da instalación. Particións e sistema de ficheiros.

 Métodos e automatización da instalación.

 Personalización do contorno de usuario.

 Actualización do sistema operativo en rede.
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Contidos

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

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

N.º Título da UD Duración

7 Linux Server como controlador de dominio 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza tarefas de xestión sobre dominios, para o que identifica necesidades e aplica ferramentas de administración específicas. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.3 Establecéronse relacións de confianza entre dominios.

CA3.4 Analizouse a estrutura do servizo de directorio.

CA3.5 Realizouse a instalación do servizo de directorio.

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

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

CA3.8 Utilizáronse ferramentas de administración de dominios.

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

4.7.e) Contidos

Contidos

 0Delegación da administración.

 Instalación dun servizo de directorio: configuración básica.

 Creación de dominios.

 Creación de relacións de confianza entre dominios.

 Creación de agrupacións de elementos: nomenclatura.

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

N.º Título da UD Duración

8 Xestión de usuarios e grupos en Linux Sever 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

CA2.2 Configuráronse e xestionáronse contas de sistema.

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

CA2.4 Configuráronse e xestionáronse grupos.

CA2.5 Xestionouse a pertenza de usuarios a grupos.

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

CA2.7 Planificáronse perfís móbiles de usuarios.

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

4.8.e) Contidos

Contidos

 Conta de usuario e de grupo.

 Tipos de perfís de usuario: perfís móbiles.

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

 Usuarios, e grupos predeterminados e especiais do sistema.

 Contas de usuario: patróns.

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

N.º Título da UD Duración

9 Recursos compartidos do so de rede Linux 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Xestiona os recursos compartidos do sistema, para o que interpreta especificacións e determina niveis de seguridade. NO

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

Criterios de avaliación

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

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

CA4.4 Compartíronse impresoras en rede.

CA4.5 Utilizouse o contorno gráfico para compartir recursos.

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

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

4.9.e) Contidos

Contidos

 Compartición de ficheiros e directorios a través da rede.

 Configuración de permisos de recurso compartido.

 Configuración de impresoras compartidas en rede.

 Seguridade no acceso aos recursos compartidos.

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

N.º Título da UD Duración

10 Monitorización do so de rede Linux 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Describíronse as características dos programas de monitorización.

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

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

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

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

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

4.10.e) Contidos

Contidos

 Arranque do sistema operativo en rede.

 Descrición dos fallos producidos no arranque e as posibles solucións.

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

 Xestión de discos: cotas.

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

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

N.º Título da UD Duración

11 Integración de sistemas operativos en rede libres e propietarios 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.11.e) Contidos

Contidos

 Descrición de escenarios heteroxéneos.

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

 Configuración de recursos compartidos en rede.

 Seguridade dos recursos compartidos en rede.

 Terminais gráficos para acceso remoto.

 uso en redes heteroxéneas.
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Para determinar a cualificación teranse en conta o resultados dos traballos propostos na aula e das probas escrito/práctico que se realizarán ó final

do trimestre.

Os traballos en clase consistirán:

- Actividades de obrigatoria realización e entrega. Avaliaranse como entregados ou non entregados. A non entrega das mesmas suporá que o

trimestre non está superado.

- Unha práctica ó final de cada unidade didáctica que recopile todo o visto. Avaliarase cunha nota entre 0 e 10. Será necesario obter unha nota

mínima de 4 para poder facer media coa proba escrito/práctica.

O final do trimestre farase unha proba escrito/práctica dos contidos das unidades didácticas vistas no trimestre. Avaliarase cunha nota entre 0 e 10.

Será necesario obter unha nota mínima de 5 para superar o exame.

As prácticas suporán un 30% da nota e a proba  escrito/práctica un 70%.

A nota final do trimestre determinarase  aplicando unha media ponderada segundo os contidos de cada unidade didáctica. Será necesario superar

os contidos mínimos de cada unidade didáctica e en caso de non superalos a nota máxima será dun 4.

A nota final do módulo virá determinado pola media aritmética de cada trimestre. Será necesario aprobar todos os trimestres para aprobar o

módulo.

Contextos COVID

--------------------------

Semipresencial: Na aula virtual publicaranse todos os contidos do módulo (diapositivas, actividades, videos, enderezos, ....). Os alumnos e

alumnos terán que facer todas as actividades plantexadas e entregalas nos prazos establecidos. A non entrega das actividades suporá o suspenso

da unidade didáctica.

As prácticas de final de unidade e a proba escrito/práctica faranse preferentemente de maneira presencial.

Confinamento: Na aula virtual publicaranse todos os contidos do módulo (diapositivas, actividades, videos, enderezos, ....).

Levaranse a cabo explicacións a través de videoconferencia e fomentarase e valorarase o uso dos foros.

Os alumnos e alumnos terán que facer todas as actividades plantexadas e entregalas nos prazos establecidos. A non entrega das actividades

suporá a non superación da unidade didáctica.

As prácticas de final de unidade e a proba escrito/práctica faranse de maneira telemática ou presencial, esta última, se as autoridades sanitarias o

permiten.

Confinamente individual ou de subgrupos: Na aula virtual publicaranse todos os contidos do módulo (diapositivas, actividades, videos, enderezos,

....).

Os alumnos e alumnos terán que facer todas as actividades plantexadas e entregalas nos prazos establecidos. A non entrega das actividades

suporá a non superación da unidade didáctica.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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As prácticas de final de unidade e a proba escrito/práctica faranse de maneira presencial, se non é posible faránse de maneira telemática.

Valorarase o uso de GSuite.

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

Os contidos non superados dun trimestre dispoñerán dunha proba de recuperación no trimestre seguinte. As actividades de recuperación

definiranse segundo o caso de cada alumno, xa que para ter dereito a dita proba deberán haber realizado tódalas actividades e prácticas propostas

con anterioridade ou incluso algunha adicional dependendo do caso.

En caso de chegar ao final de curso sen superar os contidos de algún trimestre irase ao exame final soamente cos contidos dos trimestres non

superados, sempre que o alumno non perdera o dereito a avaliación continua.

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

Os alumnos que perderon o dereito a avaliación continua serán avaliados mediante unha proba ao fin do terceiro trimestre do curso que incluirá os

contidos de tódalas unidades didácticas vistas durante o curso. Estes alumnos non teñen opción a eliminación de materia aínda que superaran

algunha unidade didáctica antes da perda do dereito a avaliación continua.

Os alumnos que non perderon o dereito a avaliación continua que non superaran tódalas parte manterán as partes aprobadas e poderán ir a proba

final so coas partes non superadas.

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

Analizarase unidade a unidade a adecuación dos contidos e súa temporalización.

Ademais observarase se as actividades propostas e a metodoloxía a seguir conseguen os obxectivos propostos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A sesión de avaliación inicial  servirá de diagnóstico de partida para o equipo docente.

Permitirá adoptar medidas de reforzo educativo ou de flexibilización modular.

Os procedementos serán de natureza diversa, procurando conseguir unha valoración global e integradora do proceso de aprendizaxe do alumno

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

Os alumnos con capacidade reducida de aprendizaxe recibirán explicacións máis polo miúdo e proporanse actividades básicas cara a consecución

do contidos mínimos.

Para algunhas das tarefas en grupo estes formaranse en función da capacidade de cada un dos compoñentes.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais a tratar no módulo profesional ao longo do curso están relacionados co desenrolo das capacidades de relación social e

comunicativas dos alumnos, entendidas coma un complemento necesario e importante a incluír en calquera titulación de tipo técnica.

Entre outros que poidan xurdir, están os seguintes:

- Desenrolar habilidades de relación social e interpersonal.

- Potenciar as actitudes comunicativas, de negociación e o traballo en grupo.

- Fomentala motivación.

- Saber afrontar conflitos provocados polas limitacións tecnolóxicas sempre presentes nun entorno tecnolóxico tan dinámico y en continua

evolución como é o sector informático.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Sería interesante poder visitar un centro de traballo: Sergas, R, CESGA , Amtega, ou calquera outra de certa entidade na que puidesen ver a

utilidade dos conceptos e prácticas de sistemas operativos de rede analizados e a importancia e exixencia do rigor no traballo ao mesmo tempo

que serviría para unha primeira toma de contacto co seu futuro profesional.

Sería moi positivo tamén poder asistir se fose o caso e se celebrase durante o curso a algunha conferencia dalgún tema de actualidade informática

de interese para a súa motivación e concienciación da importancia de estar en continua formación

10.Outros apartados

10.1) SOM

Asúmense contidos de  Sistemas Operativos Monopuesto que quedaron sen ver o curso pasado.

- Características dos intérpretes de comandos. Caracteres especiais.

- Utilización de ordes para a xestión de ficheiros e directorios.

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

- Operación con directorios: nome, atributos e permisos.

- Outras operacións comúns na liña de comandos.

- Redirección da entrada e da saída.

- Activación de opcións nos comandos.

- Utilización da axuda en liña.

Estes impartiranse no primeiro e segundo trimestre.
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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 Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0221 Montaxe e mantemento de equipamentos 82020/2021 288240

(*) 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

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 en Sistemas microinformáticos 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 dos destacados as telecomunicacións dentro da seu ramo industrial como demostran empresas

punteiras no sector, 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 Introducir os conceptos máis básicos dos equipos informáticos.Introdución aos
equipamentos
microinformáticos.

30 7

2 Descubrir os compoñentes dun sistema informático PC.Introdución aos
compoñentes dun
sistema
microinformático.

40 10

3 Coñecer os periféricos de entrada e saída utilizados actualmente en informática.Periféricos de entrada,
de saída e outros
dispositivos auxiliares.

18 10

4 Xestionar discos duros, o particionamento e a elección dun sistema de arquivos axeitado dependendo do uso
que se lle vaia dar a o equipamento.

Xestión de discos
duros.
Particionamento.
Sistemas de arquivos.

27 10

5 Descubrir as novas tendencias, modas e necesidades na ensamblaxe: dispositivos móbiles (portátiles,
notebooks, PDAs, navegadores...), dispositivos de entretemento (consolas, HTPCs, reprodutores multimedia...)
e, como non no modding.

Novas tendencias en
equipos informáticos.

24 5

6 Tratar as características dun taller de reparación de equipamentos. Tamén se abordará a prevención de riscos
e a seguridade no taller e, por último, a protección ambiental e a reciclaxe de material informático.

O taller de
reparacións.
Prevención de riscos e
protección ambiental.

18 12

7 Realizar prácticas de desmontaxe e montaxe con distintos equipamentos.Ensamblaxe dun
sistema
microinformático.
Configuración

50 12

8 Instalar sistemas operativos en todas as súas variantes: Instalación nun equipo novo, actualización dun
sistema anterior, instalación de varios equipos á vez, instalación dende CD, instalación dende imaxe,
instalación de varios sistemas operativos nun mesmo equipo con arranque múltiple...

Instalación e
configuración de
sistemas operativos e
software de base.

27 12

9 Crear imaxes de sistemas operativos para logo restaurar o equipo en caso de fallo ou para clonala noutro
equipo similar.

Creación e
restauración de
imaxes de sistemas
operativos.

36 10

10 Diagnosticar e reparar equipamentos microinformáticosFerramentas software
e hardware de
diagnose e reparación.

18 12
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introdución aos equipamentos microinformáticos. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a arquitectura e os elementos funcionais dun equipamento microinformático, e identifica a súa función. SI

RA5 - Mide parámetros eléctricos, identificando o tipo de sinal e a súa relación coas súas unidades características. 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 Recoñecéronse as unidades de medida que describen as características dos compoñentes físicos dun equipamento microinformático.

CA1.2 Describíronse os bloques que compoñen un equipamento microinformático e as súas funcións.

CA1.3 Relacionáronse os bloques internos coa súa funcionalidade.

CA1.4 Identificáronse os elementos que compoñen cada bloque.

CA1.5 Describíronse as características principais dos elementos que compoñen cada bloque.

CA1.6 Describiuse o proceso de arranque dun equipamento microinformático.

CA5.1 Identificouse o tipo de sinal para medir co aparello correspondente.

CA5.2 Seleccionouse a magnitude e o rango de medida, e conectouse o aparello segundo a magnitude para medir.

CA5.3 Relacionouse a medida obtida cos valores típicos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Unidades de medida.

 Principais funcións de cada bloque.

 Localización dos bloques funcionais nun computador de sobremesa, portátil, PDA, móbil, etc.

 Compoñentes pertencentes a cada bloque funcional.

 Arranque dos equipamentos microinformáticos. Papel de cada bloque funcional.

 Software base e de aplicación.

 Conceptos de tensión, corrente, resistencia e potencia.

 Utilización de instrumentación básica de medición: polímetro.

 Tipos de sinais.
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Contidos

 Valores tipo.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Introdución aos compoñentes dun sistema microinformático. 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece a arquitectura de placas base e identifica a súa evolución asociada á evolución dos microprocesadores. SI

RA3 - Analiza a función dos compoñentes que integran un equipamento microinformático estándar, e compara prestacións de diversos fabricantes. NO

RA5 - Mide parámetros eléctricos, identificando o tipo de sinal e a súa relación coas súas unidades características. 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 Enumeráronse os formatos de placas base dispoñibles no mercado.

CA2.2 Localizáronse e describíronse os tipos de conectadores para periféricos.

CA2.3 Enumeráronse os tipos de chipsets existentes.

CA2.4 Localizáronse os zócolos para os módulos de memoria.

CA2.5 Recoñecéronse os buses e as súas características principais.

CA2.6 Describíronse as características e as utilidades máis importantes da configuración da placa base.

CA2.7 Describíronse as características dos microprocesadores (frecuencia, tensións, potencia, zócolos, etc.).

CA2.8 Describiuse a función dos disipadores e dos ventiladores.

CA3.1 Avaliáronse tipos de chasis para a placa base e para o resto de compoñentes.

CA3.2 Identificáronse e manipuláronse os compoñentes básicos (módulos de memoria, discos fixos e as súas controladoras, soportes de memorias auxiliares, etc.).

CA3.3 Identificáronse e manipuláronse adaptadores e tarxetas de expansión (gráficos, LAN, modems, etc.).

CA3.4 Identificáronse os elementos que acompañan un compoñente de integración (documentación, controladores, cables, utilidades, etc.).

CA5.4 Identificáronse os bloques dunha fonte de alimentación para un computador persoal.

CA5.5 Enumeráronse as tensións achegadas por unha fonte de alimentación típica.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Chipset da placa base.

 Dispositivos integrados na placa.

 Formatos de placa base.
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Contidos

 Memoria nunha placa base.

 Conectadores E/S.

 Programa de configuración da placa base.

 Control de temperaturas nun sistema microinformático.

 Características dos microprocesadores.

 Chasis.

 0Controladores de dispositivos.

 Placas base.

 Microprocesadores.

 Memoria RAM.

 Adaptador gráfico.

 Conectividade LAN e WAN dun sistema microinformático.

 Compoñentes OEM e compoñentes retail.

 Valores tipo.

 Bloques dunha fonte de alimentación.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Periféricos de entrada, de saída e outros dispositivos auxiliares. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Analiza a función dos compoñentes que integran un equipamento microinformático estándar, e compara prestacións de diversos fabricantes. NO

RA5 - Mide parámetros eléctricos, identificando o tipo de sinal e a súa relación coas súas unidades características. NO

RA10 - Mantén periféricos, para o que interpreta as recomendacións de fábrica dos equipamentos e relaciona as disfuncións coas súas causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.5 Identificáronse os periféricos típicos dun equipamento.

CA3.6 Describíronse as súas funcións e as características básicas dos periféricos típicos dun equipamento.

CA5.7 Identificáronse os bloques dun sistema de alimentación ininterrompida.

CA5.8 Medíronse os sinais nos puntos significativos dun sistema de alimentación ininterrompida.

CA10.1 Identificáronse e solucionáronse problemas mecánicos en periféricos de impresión estándar.

CA10.2 Substituíronse consumibles en periféricos de impresión estándar.

CA10.3 Identificáronse e arranxáronse problemas mecánicos en periféricos (fallos en soldaduras, en engrenaxes, etc.) .

CA10.4 Recoñecéronse os usos e os ámbitos de aplicación dos periféricos de captura de imaxes dixitais fixas e en movemento.

CA10.5 Recoñecéronse os usos e os ámbitos de aplicación doutros periféricos multimedia.

CA10.6 Recoñecéronse os usos e os ámbitos de aplicación de equipamentos de fotocopia, impresión dixital profesional e filmaxe.

CA10.7 Aplicáronselles aos periféricos técnicas de mantemento preventivo.

4.3.e) Contidos

Contidos

  Periféricos de entrada.

  Periféricos de saída.

  Periféricos multimedia.

  Impresoras.

  Monitores.

  Periféricos para a adquisición de imaxes fixas e en movemento.

  Proxectores de vídeo: fixación e conexión.
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Contidos

  Técnicas de mantemento preventivo.

  Técnicas de reparación de problemas mecánicos en periféricos.

 Discos fixos e controladoras de disco.

 Soportes de memoria auxiliar e unidades de lectura e gravación.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Xestión de discos duros. Particionamento. Sistemas de arquivos. 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Analiza a función dos compoñentes que integran un equipamento microinformático estándar, e compara prestacións de diversos fabricantes. NO

RA7 - Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentación técnica. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.2 Identificáronse e manipuláronse os compoñentes básicos (módulos de memoria, discos fixos e as súas controladoras, soportes de memorias auxiliares, etc.).

CA7.4 Configuráronse parámetros básicos da instalación.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Placas base.

 Xestores de arranque.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Novas tendencias en equipos informáticos. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA9 - Aplica novas tendencias na ensamblaxe de equipamentos microinformáticos, e identifica as súas vantaxes tendo en conta as características de uso dos
equipamentos. SI

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

Criterios de avaliación

CA9.1 Recoñecéronse as novas posibilidades para lle dar forma ao conxunto do chasis e a placa base.

CA9.2 Describíronse as prestacións e as características dalgunhas das plataformas semiensambladas ( barebones ) máis representativas do momento.

CA9.3 Describíronse as características dos computadores de entretemento multimedia (HTPC), os chasis e os compoñentes específicos empregados na súa ensamblaxe.

CA9.4 Describíronse as características diferenciais que demandan os equipamentos informáticos empregados noutros campos específicos de aplicación.

CA9.5 Avaliouse a presenza da informática móbil como mercado emerxente, cunha alta demanda en equipamentos e dispositivos con características específicas: móbiles, PDA,
navegadores, etc.

CA9.6 Avaliouse a presenza do modding como corrente alternativa á ensamblaxe de equipamentos microinformáticos.

CA9.7 Instaláronse sistemas operativos adaptados para o seu uso en dispositivos con características específicas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Emprego de plataformas semiensambladas (barebones) para a montaxe de equipamentos.

 Computador multimedia de salón: HTPC.

 Equipamentos con demandas específicas (estacións de vídeo, CAD-CAM, etc.).

 Informática móbil.

 Sistemas de posicionamento e navegación.

 PDA e móbiles.

 Modding.

 Sistemas operativos singulares.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 O taller de reparacións. Prevención de riscos e protección ambiental. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Ensambla un equipamento microinformático, para o que interpreta a documentación técnica, e verifica o resultado final. NO

RA5 - Mide parámetros eléctricos, identificando o tipo de sinal e a súa relación coas súas unidades características. NO

RA11 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para previr estes riscos. 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 Seleccionáronse as ferramentas e os útiles necesarios para a ensamblaxe de equipamentos microinformáticos.

CA5.1 Identificouse o tipo de sinal para medir co aparello correspondente.

CA5.2 Seleccionouse a magnitude e o rango de medida, e conectouse o aparello segundo a magnitude para medir.

CA5.3 Relacionouse a medida obtida cos valores típicos.

CA5.6 Medíronse as tensións en fontes de alimentación típicas de computadores persoais.

CA5.8 Medíronse os sinais nos puntos significativos dun sistema de alimentación ininterrompida.

CA11.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

CA11.2 Respectáronse, en todo momento, as normas de seguridade.

CA11.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA11.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantement

CA11.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA11.6 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA11.7 Clasificáronse os residuos xerados, para a súa retirada selectiva.

CA11.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos

4.6.e) Contidos

Contidos

  Identificación de riscos.

  Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

  Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
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Contidos

  Equipamentos de protección individual.

  Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

  Cumprimento da normativa de protección ambiental.

 Secuencia da montaxe dun computador.

 0Fixación e conexión do resto de adaptadores e compoñentes.

 Fixación e conexión das unidades de lectura e gravación en soportes de memoria auxiliar.

 Conceptos de tensión, corrente, resistencia e potencia.

 Utilización de instrumentación básica de medición: polímetro.

 Tipos de sinais.

 Bloques dos sistemas de alimentación ininterrompida.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Ensamblaxe dun sistema microinformático. Configuración 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Ensambla un equipamento microinformático, para o que interpreta a documentación técnica, e verifica o resultado final. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.2 Interpretouse a documentación técnica dos compoñentes para ensamblar nos idiomas máis empregados pola industria.

CA4.3 Determinouse o sistema de apertura e pechamento do chasis, así como os sistemas de fixación para ensamblar e desensamblar os elementos do equipamento.

CA4.4 Ensambláronse conxuntos de placa base, microprocesador e elementos de refrixeración en varios modelos de chasis, segundo as especificacións dadas.

CA4.5 Ensambláronse os módulos de memoria RAM, os discos fixos, as unidades de lectura e gravación en soportes de memoria auxiliar, e o resto dos compoñentes da unidade central.

CA4.6 Configuráronse parámetros básicos do conxunto accedendo á configuración da placa base.

CA4.8 Realizouse un informe de montaxe.

4.7.e) Contidos

Contidos

  Utilidades de revisión e diagnóstico.

 Ferramentas e útiles.

 Manuais e guías de montaxe.

 Precaucións e advertencias de seguridade.

 Ensamblaxe do procesador.

 Refrixeración do procesador e do equipamento microinformático en xeral.

 Fixación e conexión das unidades de disco fixo.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Instalación e configuración de sistemas operativos e software de base. 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentación técnica. NO

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 Verificouse a idoneidade do hardware.

CA7.2 Seleccionouse o sistema operativo.

CA7.3 Elaborouse un plan de instalación.

CA7.4 Configuráronse parámetros básicos da instalación.

CA7.5 Configurouse o xestor de arranque.

CA7.6 Describíronse as incidencias da instalación.

CA7.7 Respectáronse as normas de utilización do software (licenzas).

CA7.8 Actualizouse o sistema operativo.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Requisitos técnicos do sistema operativo.

 0Software para a creación de imaxes do sistema operativo

 Arranque de equipamentos desde distintos soportes e con diversas aplicacións.

 Instalación de sistemas operativos.

 Xestores de arranque.

 Tipos de instalación: típica e personalizada.

 Controladores de dispositivos.

 Parámetros básicos da instalación.

 Actualización de sistemas operativos e instalación de software base.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Creación e restauración de imaxes de sistemas operativos. 36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentación técnica. NO

RA8 - Instala software nun equipamento informático utilizando unha imaxe almacenada nun soporte de memoria, e xustifica o procedemento seguido. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.9 Describíronse as utilidades para a creación de imaxes de disco e das súas particións.

CA7.10 Preparouse o sistema operativo para a creación de imaxes.

CA7.11 Creáronse imaxes dos sistemas operativos instalados para a súa posterior recuperación ou clonación noutros equipamentos.

CA8.1 Recoñeceuse a diferenza entre unha instalación estándar e unha preinstalación de software.

CA8.2 Identificáronse e probáronse as secuencias de arranque configurables na placa base.

CA8.3 Iniciáronse equipamentos desde diversos soportes de memoria auxiliar.

CA8.4 Restauráronse sobre o disco fixo imaxes almacenadas en soportes locais e remotos.

4.9.e) Contidos

Contidos

 0Software para a creación de imaxes do sistema operativo

 Preparación dos sistemas operativos para a posterior creación de imaxes.

 Utilidades para a restauración de imaxes de disco e das súas particións.

 Restauración de imaxes.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Ferramentas software e hardware de diagnose e reparación. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Ensambla un equipamento microinformático, para o que interpreta a documentación técnica, e verifica o resultado final. NO

RA6 - Mantén equipamentos informáticos, para o que interpreta as recomendacións de fábrica e relaciona as disfuncións coas súas causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.7 Executáronse utilidades de revisión e diagnóstico para verificar as prestacións do conxunto ensamblado.

CA6.1 Recoñecéronse os sinais acústicos e visuais que avisan de problemas no hardware dun equipamento.

CA6.2 Identificáronse e arranxáronse as avarías producidas por sobrequecemento do microprocesador.

CA6.3 Identificáronse e arranxáronse avarías típicas dun equipamento microinformático (mala conexión de compoñentes, incompatibilidades, problemas en discos fixos, sucidade, etc.).

CA6.4 Identificáronse e arranxáronse problemas mecánicos en equipamentos microinformáticos (fallos en soldaduras, en engrenaxes de compoñentes, etc.) .

CA6.5 Substituíronse compoñentes deteriorados.

CA6.6 Verificouse a compatibilidade dos compoñentes substituídos.

CA6.7 Realizáronse actualizacións e ampliacións de compoñentes.

CA6.8 Elaboráronse informes de avaría (reparación ou ampliación).

4.10.e) Contidos

Contidos

 Fixación dos módulos de memoria RAM.

 Técnicas de mantemento preventivo.

 Detección de avarías nun equipamento microinformático.

 Sinais de aviso, luminosos e acústicos.

 Fallos comúns.

 Soldaxe con estaño.

 Ampliacións de hardware.

 Incompatibilidades.
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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:

· 30% Exercícios prácticos propostos e realizados no taller.

· 20% 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 obrigatorias, ata tal punto que o alumno 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.

Un mal uso do material posto a disposición do alumnado tanto na clase 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 que no caso de que o docente detecte unha necesidade específica, proporá exercicios específicos sobre

ditos contidos en concreto.

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.

O departamento fará un seguimento periódico das programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o grao de cumprimento con respecto á

programación e a xustificación razoada no caso de desviacións.

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 antedita 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 aos alumnos 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

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.

Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:
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· Convocatoria dunha reunión de titoría mensual 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 coñecementeos básicos deste idioma, polo menos a nivel de compresión lectora. Dada a importancia que este idioma ten nos

procesos de selección de técnicos cualificados no mundo laboral potenciarase o seu uso nun contexto práctico.
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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..

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 Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0222 Sistemas operativos monoposto 62020/2021 192160

(*) 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

O módulo "Sistemas Operativos Monoposto" pertence ao ciclo de Formación Profesional de grao medio de "Sistemas Microinformáticos 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:

- Contorno educativo: 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 medio en Sistemas Microinformáticos 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 dos destacados as telecomunicacións, con empresas punteiras neste sector tales coma a compañía

pública RTVG, Blusens, Coremain, Breogán, Tecnocom, Altia, 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 Caracterización de
sistemas operativos

12 6

2 Instalación de
sistemas operativos
libres e propietarios

12 6

3 Realización de tarefas
básicas sobre
sistemas operativos
libres e propietarios

22 11

4 Administración dos
sistemas operativos

64 33

5 Utilización da liña de
comandos

64 33

6 Configuración de
máquinas virtuais

18 11
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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 sistemas operativos 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

RA6 - Utiliza máquinas virtuais, identifica o seu campo de aplicación e instala software específico. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse e describíronse os elementos funcionais dun sistema informático.

CA1.3 Analizáronse as funcións dos sistemas operativos.

CA1.4 Describiuse a arquitectura dos sistemas operativos.

CA1.5 Identificáronse os procesos e os seus estados.

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

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

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

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

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

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

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

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

CA6.1 Diferenciouse entre máquina real e máquina virtual.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistema informático.

 0Transaccións: sistemas transaccionais.
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Contidos

  Evolución dos sistemas operativos: versións.

  Sistemas operativos actuais.

 Sistemas de representación da información.

 Compoñentes físicos do sistema informático.

 Software de base dun sistema informático.

 Concepto, elementos e estrutura dun sistema operativo.

 Clasificación dos sistemas operativos.

 Funcións do sistema operativo: recursos.

 Procesos do sistema operativo: estados dos procesos; prioridade.

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

N.º Título da UD Duración

2 Instalación de sistemas operativos libres e propietarios 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentación técnica. SI

RA3 - Realiza tarefas básicas de configuración de sistemas operativos, para o que interpreta requisitos, e describe os procedementos seguidos. 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 Analizouse a documentación técnica do hardware para verificar a súa idoneidade.

CA2.2 Seleccionouse o sistema operativo.

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

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

CA2.5 Configuráronse parámetros básicos da instalación.

CA2.6 Instalouse o sistema operativo.

CA2.7 Configurouse un xestor de arranque.

CA2.8 Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios.

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

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

CA2.11 Traballouse con sistemas operativos libres e propietarios.

CA3.3 Xestionáronse os sistemas de ficheiros específicos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Requisitos técnicos do sistema operativo.

 Planificación da instalación.

 Partición dos dispositivos de almacenaxe.

 Selección dun sistema de ficheiros.

 Xestores de arranque.

 Tipos de instalación: típica e personalizada.
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Contidos

 Controladores de dispositivos.

 Selección de aplicacións básicas para instalar.

 Parámetros básicos da instalación.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Realización de tarefas básicas sobre sistemas operativos libres e propietarios 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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 Codificouse e relacionouse a información en varios sistemas de representación.

CA1.5 Identificáronse os procesos e os seus estados.

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

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

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

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

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

CA2.5 Configuráronse parámetros básicos da instalación.

CA2.7 Configurouse un xestor de arranque.

CA2.11 Traballouse con sistemas operativos libres e propietarios.

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

CA3.2 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.

CA3.3 Xestionáronse os sistemas de ficheiros específicos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Arranque e parada do sistema: sesións.

 0Engadir e eliminar hardware do sistema operativo.

  Agregar, eliminar e actualizar software do sistema operativo.

  Operacións de reparación do sistema operativo.

  Configuración da conexión a internet.

  Programación de tarefas.

 Interfaces de usuario: tipos, propiedades e usos.

 Utilización do sistema operativo: modo orde e modo gráfico.

 Explotación do sistema operativo.

 Configuración das preferencias de escritorio.

 Estrutura da árbore de directorios.

 Ficheiro e directorio: atributos e permisos.

 Compresión e descompresión.

 Actualización do sistema operativo e dos controladores de dispositivos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Administración dos sistemas operativos 64

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas operativos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o seu uso óptimo. SI

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

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Identificáronse os procesos e os seus estados.

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

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

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

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

CA2.5 Configuráronse parámetros básicos da instalación.

CA2.7 Configurouse un xestor de arranque.

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

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

CA2.11 Traballouse con sistemas operativos libres e propietarios.

CA3.3 Xestionáronse os sistemas de ficheiros específicos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA4.1 Configuráronse perfís de usuario e grupo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Xestión de perfís de usuarios e grupos locais. Contrasinais.

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

 Xestión do sistema de ficheiros.

 Ferramentas para a xestión de ficheiros e directorios.

 Xestión dos procesos do sistema e de usuario.

 Rendemento do sistema. Seguimento da actividade do sistema.

 Activación e desactivación de servizos.

 Compartición de recursos.

 Xestión de dispositivos de almacenaxe.

 Xestión de impresoras.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Utilización da liña de comandos 64

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

RA5 - Realiza tarefas de xestión e administración básica de sistemas operativos, para o que utiliza ferramentas en liña de comandos. SI

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

Criterios de avaliación

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

CA1.5 Identificáronse os procesos e os seus estados.

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

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

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

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

CA2.5 Configuráronse parámetros básicos da instalación.

CA2.7 Configurouse un xestor de arranque.

CA2.8 Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios.

CA2.11 Traballouse con sistemas operativos libres e propietarios.

CA3.2 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.

CA3.3 Xestionáronse os sistemas de ficheiros específicos.

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

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

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

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

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

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

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

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

CA4.1 Configuráronse perfís de usuario e grupo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Características dos intérpretes de comandos. Caracteres especiais.

 Utilización de ordes para a xestión de ficheiros e directorios.

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

 Operación con directorios: nome, atributos e permisos.

 Outras operacións comúns na liña de comandos.

 Redirección da entrada e da saída.

 Activación de opcións nos comandos.
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Contidos

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

N.º Título da UD Duración

6 Configuración de máquinas virtuais 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

RA6 - Utiliza máquinas virtuais, identifica o seu campo de aplicación e instala software específico. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Analizáronse as funcións dos sistemas operativos.

CA1.4 Describiuse a arquitectura dos sistemas operativos.

CA2.11 Traballouse con sistemas operativos libres e propietarios.

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

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

CA6.1 Diferenciouse entre máquina real e máquina virtual.

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

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

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

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

CA6.6 Configuráronse máquinas virtuais.

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

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

CA6.9 Realizáronse probas de rendemento do sistema

4.6.e) Contidos

Contidos

 Virtualización e máquina virtual: vantaxes e inconvenientes.

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

 Creación de máquinas virtuais para sistemas operativos propietarios e libres.

 Configuración e utilización de máquinas virtuais.

 Relación co sistema operativo anfitrión.

 Análises da actividade do sistema.
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MÍNIMOS EXIXIBLES

Os mínimos esixibles son os marcados nesta programación como tal mediante os criterios de avaliación.

AVALIACIÓN

A avaliación ten un carácter continuo. Por este motivo será necesaria a asistencia do alumnado ás actividades programadas para o módulo

profesional.

O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua no módulo será o 10% respecto da súa duración total.

A continuación detállanse os instrumentos e procedementos de avaliación así como os criterios de cualificación para alumnos con avaliación

continua:

PROCEDEMENTO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

- Probas: O alumno deberá realizar unha serie de probas nas que se avaliarán grupos de unidades de traballo. En cada avaliación  analizaranse

unha ou varias probas parciais que permitirán ao alumno ir superando grupos de unidades de traballo.

A final de curso, realizarase un proba de recuperación global, que coincidirá coa proba para alumnos con perda de dereito a avaliación continua, na

que os alumnos poderán recuperar a materia pendente. Cada alumno deberá examinarse só das unidades de traballo que non tivera superadas.

- Traballos/Actividades: Nalgunha avaliación o profesor poderá solicitar a entrega dalgún traballo e/ou as actividades de aprendizaxe resoltas, que

os alumnos deberán presentar en tempo e forma.

- Actitudes: As actitudes presentadas polo alumno, e observadas directamente polo profesor durante o desenvolvemento do módulo serán tidas en

consideración para a avaliación do módulo.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1. Probas

- As probas puntuaranse de 0 a 10 puntos.

- Para superalas a nota deberá ser igual ou maior de 5 puntos.

- Calcularase a media ponderada de todas as probas realizadas no trimestre.

- Terán un peso do 70% sobre a nota da avaliación

- Para superar cada avaliación todas as probas deberán estar superadas

- Nalgunha unidade de traballo a proba poderá ser sustituida pola entrega dalgún traballo, neste caso, este traballo terá igualmente un peso do

70%

2. Traballos e/ou actividades

- Puntuaranse de 0 a 10 puntos

- Para superar a avaliación a nota deberá ser igual ou maior de 5 puntos en cada un deles

- Calcularase a nota media ponderada dos traballos e actividades presentados en cada trimestre

- Terá un peso do 20% sobre a nota da avaliación.

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

- As actitudes presentadas polo alumno, incluída a asistencia regular as clases puntuaranse de 0 a 10.

- Esta parte terá un peso do 10% da nota do módulo.

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

O alumnado de primeiro curso que teña que superar algunha das unidades do módulo deberá realizar unha proba de recuperación no mes Xuño

coincidindo coa proba de alumnos con perda de dereito a avaliación continua seguindo os mesmos procedementos, instrumentos e criterios de

avaliación establecidos para esta proba. Este alumnado deberá superar exclusivamente a unidades de traballo que tivera pendentes durante o

curso.

Os alumnos de segundo curso con este módulo pendente terán dereito a realizar unha proba escrita antes de rematar a segunda avaliación, nesta

proba avaliaranse de todo o contido do módulo. Os alumnos que non superen esta proba poderán recurperar o módulo pendente realizando unha

proba en xuño coincidindo coa proba de alumnos con perda de dereito a avaliación continua.

O profesor poderá propor exercicios, actividades prácticas ou traballos durante todo o curso a este alumnado para que recuperen o módulo sen ter

que facer a proba final. De non superar ou entregar estos exercicios, prácticas e traballos en tempo e forma deberán realizar esta proba.

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

O alumnado que teña perdido o dereito a avaliación continua deberá realizar unha proba final que constará de tres partes, unha por cada

avaliación.

Cada parte será puntuada de 0 a 10 e para superala a nota deberá ser igual o maior de 5 puntos.

Calcularase a media das partes a partir de 4 puntos, e o resultado deberá ser igual ou maior de 5 para acadar unha avaliación positiva do módulo.

A proba estará baseada nos criterios de avaliación mínimos indicados nesta programación e poderá incluir una parte práctica na que se avaliarán

os contidos procedementais.

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

Durante o desenvolvemento do curso, e mediante o documento de seguimento e planificación das clases, poderase determinar se a asignación

horaria de cada unidade é a idónea. O ritmo de traballo virá determinado pola asimilación dos conceptos por parte do alumnado.

Mediante a enquisa de avaliación docente, obteranse resultados a valorar ó remate das avaliacións.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Na primeira sesión de clase, ademais da presentación do módulo, farase un cuestionario inicial có fin de coñecer a situación de partida dos

alumnos.

Coñecido este nivel de partida se poderá así valorar o progreso do alumno

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 aos alumnos que, polo factor que fór, presenten algún tipo
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de dificultade na adquisición de coñecementos e procedementos polas canles xerais propostas polo docente no marco xeral que permiten

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.

Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

· Convocatoria dunha reunión de titoría mensual 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 e castelá, 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
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9.a) Programación da educación en valores

En primeiro lugar, en cada actividade inclúense precaucións e recomendacións para tomar as medidas de seguridade e hixiene que sexan

necesarias. O manexo da computadora implica riscos, principalmente para a vista e para as costas, sen esquecer os riscos neurolóxicos derivados

do seu abuso. Ademais ao alumno váiselle valorar a organización do seu posto de traballo e das actividades que realiza.

Outro tema que se trata é o idioma técnico. 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 tradución. Dada a importancia que este idioma ten nos procesos de

selección de técnicos cualificados no mundo laboral potenciarase o seu coñecemento e a súa práctica .

A automatización derivada da tecnoloxía informática pode, ben empregada, mellorar o nivel de vida do ser humano contribuíndo ao seu benestar.

Dada a escasa vida útil dos equipos informáticos, valorarase os esforzos dalgunhas empresas por fabrica-los seus equipos con materiais

reciclables e a recollida por parte dos alumnos do material antigo para a súa reutilización.

Por outra parte, si comparamos a situación no noso país coa doutros países europeos, é evidente que neste campo aquí queda moito por facer,

polo que nun futuro próximo podemos pensar que este campo será fonte de novos postos de traballo para os técnicos informáticos.

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.

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

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 Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0225 Redes locais 82020/2021 255213

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

Profesorado asignado ao módulo MARIÑA PENAS VÁZQUEZ

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 centro atópase situado en Negreira, na comarca da Barcala. Trátase dunha zona eminentemente agrícola e gandeira, na que destaca esta vila

como capital comarcal, concentrando a maior parte da poboación (7000 habitantes) así como das empresas e comercios da zona. A vila atópase

próxima a outros nucleos de poboación medianos como Santa Comba, Bertamiráns ou Brión e non se atopa lonxe de Santiago de Compostela.

O módulo profesional de redes locais ten unha aplicación clara no tecido empresarial da contorna, formado por pequenos negocios e empresas

familiares moitas das cales teñen unha rede informática que manter, mentras outras ainda non está informatizadas.

Se extendemos o ámbito productivo a unha área máis ampla atoparemos que a cidade de Compostela, que pola súa embargadura e diversidade

empresarial require numerosos profesionais da redes informáticas.
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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 Introduce o concepto de rede local e explica as súas principais características.Características e
funcionamento das
redes locais

40 14

2 Aprenderanse os tipos de medios de transmisión e os tipos de dispositivos de interconexión que se utilizan nas
redes locais e as súas características, e aprendese a elaborar o cableado estructural dunha rede.

Montaxe de
infraestructura de rede
en redes cableadas

45 14

3 Conectaranse e configuraranse os equipos informáticos dentro dunha rede inalámbrica. Manexarase o SO de
rede, administraranse os usuarios e os accesos a rede, e configuraranse os protocolos que interveñen nestos
procesos.

Interconexión de
equipamentos en
redes locais cableadas

35 14

4 Configuraranse os equipos informáticos dentro dunha rede. Manexarase o SO de rede, administraranse os
usuarios e os accesos a rede, e configuraranse os protocolos que interveñen nestos procesos.

Configuración de
equipos en redes
locais cableadas

75 30

5 Aprenderase a instalar unha rede de area local sen cables, montando e configurando os dispositivos de
interconexión inalámbricos.

Montaxe e
interconexion de
equipamentos en
redes locais sen
cables

30 14

6 Aprenderase a xestionar os recursos compartidos nunha rede. Aprendarase a identificar os problemas e
incidencias que poden xurdir nunha rede local, a resolvelos e a documentalos.

Mantemento de redes
locais

30 14
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Características e funcionamento das redes locais 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás características de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus compoñentes. 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 Describíronse os principios de funcionamento das redes locais.

CA1.2 Identificáronse os tipos de redes con cables.

CA1.3 Describíronse os elementos de diversas redes locais e a súa función.

CA1.4 Identificáronse e clasificáronse os medios de transmisión.

CA1.5 Recoñeceuse o mapa físico da rede local.

CA1.6 Utilizáronse aplicacións para representar o mapa físico da rede local.

CA1.7 Recoñecéronse as topoloxías de rede.

CA1.8 Identificáronse estruturas alternativas.

 CA1.9 Describíronse as arquitecturas de rede.

 0CA1.10 Utilizáronse ferramentas para analizar o tráfico da rede.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Características: vantaxes e inconvenientes.

 Tipos.

 Elementos de rede.

 Topoloxía.

 Arquitecturas.

 Mapa físico e lóxico dunha rede local.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Montaxe de infraestructura de rede en redes cableadas 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta a estrutura de redes locais con cables, para o que identifica e selecciona os seus compoñentes. SI

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental ao identificar os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr. 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 Diferenciáronse os medios de transmisión en redes con cables.

CA2.2 Recoñecéronse os detalles dos cables da instalación e o seu despregamento (categoría dos cables, espazos polos que discorren, soporte para as canalizacións, etc.).

CA2.3 Seleccionáronse e montáronse as canalizacións e os tubos.

CA2.4 Montáronse os armarios de comunicacións e os seus accesorios.

CA2.5 Tendeuse a instalación de cables polas canalizacións.

CA2.6 Montáronse e conectáronse as tomas de usuario e os paneis de parcheamento.

CA2.7 Probáronse as liñas de comunicación entre as tomas de usuario e os paneis de parcheamento.

CA2.8 Etiquetáronse os cables e as tomas de usuario.

CA2.9 Empregáronse as ferramentas axeitadas.

 0CA2.10 Deseñouse o cableado estruturado da rede

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

CA7.2 Operouse coas ferramentas respectando as normas de seguridade.

CA7.3 Traballouse coa calidade requirida.

CA7.4 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte, etc.

CA7.5 Describíronse os elementos de seguridade das ferramentas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

CA7.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.7 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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4.2.e) Contidos

Contidos

 Espazos.

 0Recomendacións na instalación de cables.

 Cuartos de comunicacións.

 Armarios de comunicacións. Paneis de parcheamento.

 Canalizacións.

 Medios de transmisión (par trenzado, fibra óptica, etc.).

 Conectadores e tomas de rede.

 Ferramentas.

 Conexión de tomas.

 Creación de cables.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Interconexión de equipamentos en redes locais cableadas 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo aos estándares requiridos. NO

RA4 - Prepara os equipamentos da rede local configurando os protocolos axeitados. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.2 Montáronse os adaptadores de rede nos equipamentos.

CA3.3 Montáronse conectadores sobre cables de rede (de cobre e de fibra).

CA3.4 Montáronse os equipamentos de conmutación nos armarios de comunicacións.

CA3.5 Conectáronse os equipamentos de conmutación aos paneis de parcheamento segundo a lóxica do plan de instalación.

CA3.6 Conectáronse os equipamentos ás tomas de usuario segundo a lóxica do plan de instalación.

CA3.7 Verificouse a conectividade da instalación.

 0CA3.10 Identificáronse os dispositivos de interconexión de redes.

CA4.2 Identificáronse os protocolos.

   CA4.2.1 Identificáronse os protocolos do nivel de enlace.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Adaptadores para rede con cables.

 Dispositivos de interconexión de redes.

 Procedementos de instalación.

 Protocolos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Configuración de equipos en redes locais cableadas 75

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo aos estándares requiridos. NO

RA4 - Prepara os equipamentos da rede local configurando os protocolos axeitados. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Interpretouse o plan de montaxe lóxica da rede.

CA3.8 Configuráronse parámetros básicos dos conmutadores.

CA3.9 Creáronse e configuráronse as redes virtuais de área local (VLAN).

CA4.1 Instalouse o software correspondente.

CA4.2 Identificáronse os protocolos.

   CA4.2.2 Identificáronse os protocolos do nivel de rede.

   CA4.2.3 Identificáronse os protocolos do nivel de transporte.

CA4.3 Identificouse o ámbito de rede dos equipamentos.

CA4.4 Empregáronse ferramentas gráficas e de texto para a configuración dos parámetros básicos nos equipamentos.

CA4.5 Verificouse a conectividade lóxica dos equipamentos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Procedementos de instalación.

 Protocolos.

 TCP/IP: estrutura. Clases de IP.

 Enderezos IP. IPv4. IPv6.

 Configuración dos adaptadores de rede en sistemas operativos libres e propietarios.

 Configuración básica dos dispositivos de interconexión de rede con cables.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Montaxe e interconexion de equipamentos en redes locais sen cables 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Monta a estrutura de redes locais sen fíos, para o que identifica e selecciona os seus compoñentes. 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 características funcionais das redes sen fíos.

CA5.2 Identificáronse os xeitos de funcionamento das redes sen fíos.

CA5.3 Recoñecéronse os elementos das redes sen fíos.

CA5.4 Identificáronse os protocolos.

CA5.5 Instaláronse adaptadores e puntos de acceso sen fíos.

CA5.6 Instalouse o software correspondente.

CA5.7 Configuráronse os xeitos de funcionamento e os parámetros básicos.

CA5.8 Comprobouse a conectividade entre dispositivos e adaptadores sen fíos.

CA5.9 Realizáronse probas de cobertura.

CA5.10 Aplicáronse mecanismos de acceso seguro ás redes sen fíos seguindo especificacións técnicas dadas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Adaptadores para redes sen fíos.

 Dispositivos de interconexión de redes sen fíos.

 Redes mixtas.

 Procedementos de instalación.

 Protocolos.

 Elementos das redes sen fíos.

 Medios de transmisión.

 Protocolos.

 Recomendacións na instalación de redes sen fíos.

 Seguridade básica en redes sen fíos.
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Contidos

 Configuración básica dos dispositivos de interconexión de redes sen fíos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Mantemento de redes locais 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Mantén unha rede local, para o que interpreta recomendacións de fábrica do hardware e do software, e establece a relación entre as disfuncións e as súas
causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse incidencias e comportamentos anómalos.

CA6.2 Monitorizáronse os sinais visuais dos dispositivos de interconexión.

CA6.3 Verificáronse os protocolos de comunicacións.

CA6.4 Empregáronse aplicacións de verificación do funcionamento da rede.

CA6.5 Localizouse a causa da disfunción.

CA6.6 Identificouse a responsabilidade do hardware ou do software na disfunción.

CA6.7 Restituíuse o funcionamento substituíndo equipamentos ou elementos.

CA6.8 Solucionáronse as disfuncións do software mediante a configuración ou a reinstalación.

CA6.9 Elaborouse un informe de incidencias.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Estratexias.

 Parámetros do rendemento.

 Incidencias físicas e incidencias lóxicas en redes locais.

 Monitorización de redes con cables e sen eles.

 Ferramentas de diagnóstico.

 Comandos e programas.

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

A cualificación do alumnado farase para cada unidade didáctica, trimestralmente e anualmente.

Informarase ao alumnado dos criterios de avaliación ao inicio do curso, e informarase a cada alumno individualmente das cualificacións obtidas en

cada UD e en cada trimestre, co obxectivo de que poida valorar e mellorar o seu desempeño.

As unidades didácticas non superadas na 1ª ou 2ª avaliación poderán ser recuperados ao principio da seguinte avaliación.

Todas as unidades non superados poderán ser recuperados ao finalizar o módulo, tal e como se detalla no apartado 6 desta programación.

Considerarase superada unha unidade didáctica (UD) se se obtén nela unha cualificación mínima de 5 sobre 10 puntos.

Para o cálculo da cualificación da unidade teranse en conta os seguintes elementos:

1. Será obrigatoria a entrega en prazo e forma de todas as tarefas (boletíns e actividades) non opcionais. De non entregarse algunha delas a UD

considerarase suspensa, cunha cualificación máxima de 4 sobre 10 puntos.

2. Realizaranse unha ou varias actividades prácticas avaliables. Será necesario obter unha nota mínima de 5 sobre 10 puntos en cada unha das

actividades non opcionais. Se se acada o mínimo, a cualificación das actividades calcularase como a media aritmética de todas as actividades

avaliables (obrigatorias ou opcionais), e supoñerá o 30% da cualificación da unidade. Se non se acada o mínimo, a UD considerarase suspensa,

cunha cualificación máxima igual á menor das notas obtidas nas actividades avaliables obrigatorias.

3. Realizarase un exame de avaliación, que poderá incluír varias partes. Será necesario obter unha nota mínima de 5 sobre 10 puntos en cada

parte do exame. Se se supera o mínimo, a nota do exame calcularase como a media ponderada das notas obtidas en cada parte, e supoñerá o

70% da cualificación da unidade. Se non se acada o mínimo, a UD considerarase suspensa, cunha cualificación máxima igual á menor das notas

obtidas en cada parte do exame.

A cualificación trimestral e anual será, no caso de alumnado que superase todas as unidades didácticas, a obtida aplicando a media ponderada ás

cualificacións obtidas en cada unidade didáctica avaliada ata ese momento, e no caso de alumnado que non superase algunha unidade didáctica,

a menor das cualificacións obtidas en ditas unidades didácticas. A cualificación considerada para cada unidade será a obtida na última avaliación

para cada criterio.

Para o rexistro da nota nos sistemas informáticos usarase o redondeo ao enteiro máis próximo, e en caso de equidistancia ao que sexa par.

Aqueles alumnos con algunha unidade suspensa, así como aqueles que non superasen algún criterio mínimo esixible, serán cualificados como

suspensos.

En relación á actual situación causada polo COVID:

* Os exames realizaranse preferentemente de forma presencial. No caso de non ser posible, realizaranse telematicamente.

* As actividades prácticas que non se poidan facer só con ordenador realizaranse de forma presencial. No caso de non ser posible, non se

realizarán e non se avaliarán.

* As entregas de tarefas (boletíns e actividades) realizaranse sempre a través da aula virtual.

* O alumnado que non teña que asistir a clase debido á impartición semipresencial, deberá seguir a través da aula virtual co traballo asignado.

* O alumnado que non poida asistir a clase por outras causas (cuerentenas, enfermidades, ...) deberá seguir sempre que sexa posible co traballo

ordinario a través da aula virtual, podendo flexibilizarse as datas de realización das actividades ou os tempos de entrega se é necesario.

* No caso de confinamento de todo o grupo, continuarase co traballo ordinario a través da aula virtual e daranse clases por videoconferencia. En

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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función da situación as actividades prácticas que non se poidan facer só con ordenador poderán pospoñerse ou non realizarse.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÍNIMOS EXIXIBLES

CA1.1 - Describíronse os principios de funcionamento das redes locais.

CA1.3 - Describíronse os elementos de diversas redes locais e a súa función.

CA1.6 - Utilizáronse aplicacións para representar o mapa físico da rede local.

CA1.9 - Describíronse as arquitecturas de rede.

CA2.2 - Recoñecéronse os detalles dos cables da instalación e o seu despregamento (categoría dos cables, espazos polos que discorren, soporte

para as canalizacións, etc.).

CA2.6 - Montáronse e conectáronse as tomas de usuario e os paneis de parcheamento.

CA2.7 - Probáronse as liñas de comunicación entre as tomas de usuario e os paneis de parcheamento.

CA2.10 - Deseñouse o cableado estruturado da rede

CA3.1 - Interpretouse o plan de montaxe lóxica da rede.

CA3.2 - Montáronse os adaptadores de rede nos equipamentos.

CA3.5 - Conectáronse os equipamentos de conmutación aos paneis de parcheamento segundo a lóxica do plan de instalación.

CA3.10 - Identificáronse os dispositivos de interconexión de redes.

CA4.2 - Identificáronse os protocolos

CA4.3 - Identificouse o ámbito de rede dos equipamentos.

CA4.4 - Empregáronse ferramentas gráficas e de texto para a configuración dos parámetros básicos nos equipamentos.

CA4.5 - Verificouse a conectividade lóxica dos equipamentos.

CA5.1 - Identificáronse as características funcionais das redes sen fíos.

CA5.4 - Identificáronse os protocolos.

CA5.5 - Instaláronse adaptadores e puntos de acceso sen fíos.

CA5.7 - Configuráronse os xeitos de funcionamento e os parámetros básicos.

CA5.8 - Comprobouse a conectividade entre dispositivos e adaptadores sen fíos.

CA6.1 - Identificáronse incidencias e comportamentos anómalos.

CA6.2 - Monitorizáronse os sinais visuais dos dispositivos de interconexión.

CA6.3 - Verificáronse os protocolos de comunicacións.

CA6.6 - Identificouse a responsabilidade do hardware ou do software na disfunción.

CA6.9 - Elaborouse un informe de incidencias.

CA7.4 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte, etc.

CA7.6 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.7 - Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA7.8 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

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

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Antes de realizar exames de recuperación ou finais, os alumnos que non superaron algún criterio de avaliación terán a opción de realizar

actividades adicionais para adquirir os coñecementos e destrezas dos que carecen. As actividade de recuperación destinadas a mellorar os

coñecementos ou destrezas do alumno estableceranse en función das necesidades de cada un, tendo en conta que os alumnos son diversos e

poden precisar distintos tipos de actividades, e das características do criterio non superado.
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En xeral consistirán en:

    * Charlas e resolución de dúbidas nos recreos ou durante o traballo de aula.

    * Repetición das actividades prácticas realizadas na clase, e aclaración de dúbidas ou correccións que se deriven destas.

    * Realización doutras actividades prácticas propostas, similares ás realizadas na aula, e aclaración de dúbidas ou correccións que se deriven

destas.

    * Resolución de dúbidas a través da aula virtual, do correo electrónico ou de videoconferencias.

EXAMES DE RECUPERACIÓN

O alumnado que non supere algunha UD do 1º ou 2º trimestre, poderá recuperala a través dun exame de recuperación que se realizará a principios

do seguinte trimestre. O alumnado que non supere algunha UD na última avaliación (do 1º, 2º ou 3º trimestre), poderá recuperala a través dun

exame de recuperación final. O alumnado que non supera algunha unidade didáctica no exame de recuperación final será cualificado como

suspenso.

Cada alumno só deberá realizar os exames correspondente ás unidades non superadas, e dispoñerá do tempo correspondente a ditas unidades.

O exame de recuperación de cada unidade poderá ter varias partes, e será necesario obter unha nota mínima de 5 sobre 10 puntos en cada parte

do exame para superalo. Se se acada o mínimo, a cualificación da UD calcularase como a media ponderada das notas obtidas en cada parte. Se

non se acada o mínimo, a UD considerarase suspensa, cunha cualificación máxima igual á menor das notas obtidas en cada parte do exame.

A cualificación trimestral e anual será, no caso de alumnado que superase todas as unidades didácticas, a obtida aplicando a media ponderada ás

cualificacións de cada unidade didáctica, e no caso de alumnado que non superase algunha unidade didáctica, a menor das cualificacións obtidas

en ditas unidades didácticas. A cualificación considerada para cada unidade será a obtida na última avaliación para cada criterio.

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

O alumnado que perdese o dereito a ser avaliado de forma continua poderá realizar unha proba final extraordinaria previa á avaliación final do

módulo. Esta proba será a mesma que a que realizan aqueles alumnos con algún criterio de avaliación non superado na 3ª avaliación (ver

apartado 6.a), pero neste caso deberá realizar a proba completa.

A proba consistirá nun exame de cada unidade didáctica, que poderá incluír varias partes, sendo necesario obter unha nota mínima de 5 sobre 10

puntos en cada parte para superar o exame. Se se acada o mínimo, a cualificación da UD calcularase como a media ponderada das notas obtidas

en cada parte. Se non se acada o mínimo, a UD considerarase suspensa, cunha cualificación máxima igual á menor das notas obtidas en cada

parte do exame.

A cualificación final será, no caso de alumnado que superase todas as unidades didácticas, a obtida aplicando a media ponderada ás cualificacións

de cada unidade didáctica, e no caso de alumnado que non superase algunha unidade didáctica, a menor das cualificacións obtidas en ditas

unidades didácticas.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
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A programación elaborada é un proceso vivo que debe servir de guía para a práctica docente, pero tamén adaptarse ás necesidades e

especificidades que durante o curso poidan ir xurdindo e que requiran unha replanificación do traballo a realizar. Así mesmo, consideramos que a

mellora continua é unha vía cara a excelencia educativa e que o traballo que se realiza debe ser sempre avaliado co fin de implantar as medidas

correctoras ou de mellora que se estime oportuno, tanto durante o presente curso, como para os próximos.

A presente programación será revisada mensualmente nunha reunión con todo o departamento. Nesta reunión expoñerase o grao de cumprimento

do planificado e as causas das posibles desviacións. De ser necesario, replanificaranse os aspectos necesarios de cara a impartición dos contidos

do módulo e á superación dos criterios de avaliación por parte dos alumnos, así como para mellorar de forma global o proceso educativo.

A programación tamén será revisada ao finalizar cada unidade didáctica, co obxectivo de documentar as desviacións sobre o planificado e as súas

causas, e rexistrar razoadamente as propostas de cambios para futuros cursos.

A avaliación da práctica docente abordarase desde unha dobre vía:

    * Medirase o grao de satisfacción dos alumnos coas clases recibidas mediante cuestionarios anónimos que os alumnos completarán

trimestralmente.

    * Realizarase un seguimento en conxunto cos compañeiros do departamento dos usos e aplicacións dos coñecementos e destrezas adquiridas

polos alumnos no módulo, tanto durante o período de estudio neste primeiro curso e no segundo, como nos primeiros anos da súa vida laboral.

En base á avaliación realizada introduciranse os cambios na práctica docente que se estimen necesarios para aumentar a satisfacción do

alumnado e para mellorar o seu desempeño laboral e facilitar a súa empregabilidade.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O alumnado que cursa o ciclo é diverso e variado, ten distintos coñecementos, aptitudes e expectativas, que é necesario coñecer para poder

adaptar as actividade plantexadas.

Así mesmo, os alumnos que cursan este ciclo teñen varias vías de entrada:

* Hai alumnos que acceden ao ciclo tras ter superado un ciclo básico da mesma familia

* Hai alumnos que acceden ao ciclo tras ter superado un ciclo básico doutra familia

* Hai alumnos que acceden tras ter cursado a ESO

* Hai alumnos de máis idade que acceden tras ter cursado outros estudos (normalmente outros ciclos).

* Hai alumnos de máis idade que proceden do mundo laboral, normalmente non vinculado ao sector da informática, buscando unha reciclaxe

profesional ou continuar estudos abandonados hai tempo.

Co fin de identificar todas estas variabilidades desenvolverase unha proba de avaliación inicial, que se realizará na primeira actividade do curso

tras a presentación do módulo. Adicionalmente durante toda a primeira unidade didáctica realizarase unha avaliación indirecta dos alumnos, co

obxectivo identificar as condutas sociais dos alumnos cos compañeiros, co entorno e respecto ao ciclo.

A información obtida será posta en común cos compañeiros de departamento e co departamento de orientación, de cara a adoptar as medidas de

atención a diversidade, xerais e específicas para alumnos con dificultades adicionais que se considere oportuno.

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

A avaliación inicial permitirá identificar os intereses e expectativas do alumnado, as súas capacidades e as súas carencias, e aqueles aspectos que

é preciso reforzar. Así mesmo, os informes do equipo de orientación permitirán identificar ao alumnado con problemas específicos que precisen

dunha atención especial.

Para o alumnado identificado con NEE seguiranse os protocolos e recomendacións do centro e do departamento de orientación para cada caso.

En xeral procurarase que toda a metodoloxía, os materiais, as actividades e as probas realizadas para o conxunto do alumnado estean adaptados

para alumnos con NEE, en concreto:

    * Durante o traballo de aula alternarase o traballo teórico e práctico.

    * O material escrito proporcionarase en formato dixital.

    * O material escrito de elaboración propia utilizará fontes de pau seco.

    * Evitarase ter que copiar textos escritos.

E adicionalmente especificamente para este alumnado:

    * Farase un seguimento detallado do seu traballo da aula: comprobarase que o alumno entende o que ten que facer antes de empezar as tarefas

e supervisarase frecuentemente o seu traballo.

    * Adaptaranse os tempos necesarios para completar as actividades e probas escritas.

    * O material escrito que se imprima terá letra de tamaño 14.

    * Proporcionaranse materias adaptados naqueles casos nos que o material ordinario poida non resultar adecuado (adaptacións lingüísticas,

resumos, etc.).

    * Resolución de dúbidas, aclaracións, ou apoio nas actividades prácticas fóra do horario de clase

Así mesmo, poderán implementarse medidas de reforzo puntual para aquel alumnado que, sen ter NEE, precise de reforzo nun determinado

momento, ben sexa por atopar dificultade con algún aspecto específico de módulo ou ben sexa pola súa situación persoal. Para estes casos,

propoñemos as seguintes medidas:

    * Actividades de reforzo da unidade didáctica nas que se presente o problema.

    * Charlas e resolución de dúbidas cos contidos teóricos ou prácticos nos recreos ou durante o traballo de aula.

    * Charlas e resolución de dúbidas ou actividades por videoconferencias específicas con este alumnado.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

O sistema educativo é co-responsable da formación de cidadáns integrados e útiles para a sociedade, que compartan os valores de tolerancia e

democracia. No presente módulo traballaranse de forma transversal os seguintes valores:

Igualdade e feminismo: Incidirase na necesidade de igualdade de dereitos e oportunidades entre todas as persoas. Para isto utilizarase unha

linguaxe inclusiva e ofreceranse modelos e exemplos diversos, e non se tolerará ningunha actitude machista. Dadas as características do noso

contexto social, traballarase especialmente a non discriminación das persoas procedentes do rural e a posta en valor do traballo realizado polas

alumnas, reforzándose a súa seguridade naqueles aspectos nos que se poidan sentir cuestionadas.

Responsabilidade social das empresas: Fomentarase concienciar ao alumnado das responsabilidades que teñen as empresas coa sociedade e co

medio ambiente, de cara a que no seu futuro traballo, sexan empregados ou empresarios, manteñan relacións sans e xustas co seu entorno. Para

isto nalgunhas actividades comentaranse as repercusións das decisións e actuacións empresariais.

- 16 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Educación para a saúde: Expoñeranse de forma explícita aqueles aspectos do traballo con ordenadores que poden prexudicar a saúde, como son

os malos hábitos posturais, a mala iluminación, o abuso do uso de pantallas, a falta de actividade física, etc. Na aula de informática supervisará

que as condicións físicas sexan as adecuadas e corrixirase ao alumnado que adopte costumes que poidan prexudicar a súa saúde.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares que se van realizar están planificadas conxuntamente por todo o departamento.

10.Outros apartados

10.1) Alumnado de 2º curso co módulo pendente

* O alumnado pendente será informado do procedemento de recuperación ao inicio de curso.

* A recuperación está plantexada para que o alumnado poida recuperar o módulo durante o desenvolvemento ordinario do 2º curso, e así poder

realizar a FCT no período ordinario xunto cos seus compañeiros.

 * A materia a avaliar será a impartida de forma presencial durante o curso 2019-2020.

 * Para superar o módulo será necesario superar todas as probas teóricas e prácticas, cunha cualificación mínima de 5 sobre 10 puntos en cada

unha delas.

 * No caso de superar todas as probas, a cualificación do módulo será a media das cualificacións obtidas en cada parte da materia; en caso

contrario, a cualificación será a media das cualificacións obtidas nas partes non superadas.

 * No caso de non ser posible facer probas presenciais, estas faranse de forma telemática.

 * Proponse o reparto das probas de avaliación ao longo do curso da seguinte forma (as datas exactas concretarémolas antes de cada proba):

        * Materia incluída no 1º parcial da 1ª avaliación no curso 2019-20: novembro 2020

        * Materia incluída no 2º parcial da 1ª avaliación no curso 2019-20: decembro 2021

        * Materia incluída no 1º parcial da 2ª avaliación no curso 2019-20: febreiro 2021

 * No caso de non superar algunha parte da materia, poderase realizar unha proba extraordinaria no mes de marzo (antes da FCT), que incluirá só

as partes non superadas.

 * Para a preparación do módulo proponse:

        * Estudar a materia das presentacións proporcionadas o curso pasado.

        * Realizará os boletíns e actividades propostos o curso pasado. O alumno poderá opcionalmente entregar ditas tarefas para a súa corrección.

  * Para a resolución de dúbidas usaranse os seguintes medios:

        * Recreos ou o tempo de traballo doutros módulos da mesma profesora, coas limitacións que se establezan conforme ao Covid.

        * Aula virtual

        * Correo electrónico

        * Videoconferencias noutros horarios, acordados entre a profesora e o alumno.
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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 Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
formativos de
grao medio

CMIFC01Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

O centro atópase situado en Negreira, na comarca da Barcala. Trátase dunha zona eminentemente agrícola e gandeira, na que destaca esta vila

como capital comarcal, concentrando a maior parte da poboación (7000 habitantes) así como das empresas e comercios da zona. A vila atópase

próxima a outros núcleos de poboación medianos como Santa Comba, Bertamiráns ou Brión e non se atopa lonxe de Santiago de Compostela.

O módulo profesional de servizos en rede ten unha aplicación clara no tecido empresarial da contorna, formado por pequenos negocios e

empresas familiares moitas das cales teñen unha rede informática que manter, mentres outras aínda non está informatizadas. Nestas redes será

necesario configurar adecuadamente os servizos utilizados, dado que son imprescindibles para o normal uso das novas tecnoloxías e de internet.

Se estendemos o ámbito produtivo a unha área máis ampla atoparemos que a cidade de Compostela, que pola súa envergadura e diversidade

empresarial require numerosos profesionais da redes informáticas e dos servizos na rede.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 RL (repaso e pendentes) e DHCPServizos de
configuración
automática de rede

38 13

2 DNSServidores de
resolución de nomes
de dominio

30 13

3 TELNET E SSHServizos de acceso
remoto

10 12

4 FTPServizos de
transferencia de
ficheiros

26 13

5 APACHEServizos web 26 13

6 MAILServizos de correo
electronico

26 12

7 Despregue de redes
sen fíos seguras

16 12

8 Interconexión de redes
seguras

16 12
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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 Servizos de configuración automática de rede 38

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Interconecta sistemas en rede instalando mecanismos automatizados de configuración. 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 Recoñeceuse o funcionamento dos mecanismos automatizados de configuración dos parámetros de rede e identificáronse as vantaxes que proporcionan.

CA1.2 Ilustráronse os procedementos e as pautas que interveñen nunha solicitude de configuración dos parámetros de rede.

CA1.3 Instalouse un servizo de configuración dinámica dos parámetros de rede.

CA1.4 Preparouse o servizo para lles asignar a configuración básica aos sistemas dunha rede local.

CA1.5 Realizáronse asignacións dinámicas e estáticas.

CA1.6 Integráronse no servizo opcións adicionais de configuración.

CA1.7 Verificouse a correcta asignación dos parámetros.

 CA1.8 Recoñeceuse que é un servizo e cales son as súas características.

 CA1.9 Coñece os mecanismos básicos de enrutamento e configurar dispositivos de enrutamento.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Concepto de servizo

 Enderezo IP, máscara de rede e porta de ligazón.

 Dispositivos de rede. Encamiñadores e segmentos de rede. Difusións.

 DHCP: rangos, exclusións, concesións e reservas.

 Opcións adicionais do protocolo.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Servidores de resolución de nomes de dominio 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala servizos de resolución de nomes, que configura con base nunhas especificacións establecidas. 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 describíronse escenarios en que xurda a necesidade dun servizo de resolución de nomes.

CA2.2 Clasificáronse os principais mecanismos de resolución de nomes.

CA2.3 Describiuse a estrutura, a nomenclatura e a funcionalidade dos sistemas de nomes xerárquicos.

CA2.4 Instalouse un servizo xerárquico de resolución de nomes en sistemas operativos libres e propietarios.

CA2.5 Preparouse o servizo para almacenar as respostas procedentes de servidores de redes públicas e llas servir aos equipamentos da rede local.

CA2.6 Engadíronse rexistros de nomes correspondentes a unha zona nova, con opcións relativas a servidores de correo e alias.

CA2.7 Traballouse en grupo para realizar transferencias de zona entre dous ou máis servidores.

CA2.8 Comprobouse o correcto funcionamento do servidor.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de nomes planos e xerárquicos.

 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.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Servizos de acceso remoto 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Instala, configura e xestiona métodos de acceso remoto, e comproba o seu funcionamento en modo texto e en modo gráfico. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Describíronse métodos de acceso e de administración remota de sistemas.

CA6.2 Instalouse un servizo de acceso remoto en liña de comandos e en modo gráfico.

CA6.3 Comprobouse o funcionamento de ambos os métodos.

CA6.4 Identificáronse as principais vantaxes e deficiencias de cada un.

CA6.5 Realizáronse probas de acceso remoto e de administración remota entre sistemas de distinta natureza.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Terminais en modo texto e en modo gráfico.

 Protocolos de acceso.

 Protocolos de administración remota.

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Servizos de transferencia de ficheiros 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala servizos de transferencia de ficheiros, describe as súas características e as súas aplicacións, e verifica o funcionamento en diversos modos de acceso,
con base nunhas especificacións establecidas. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Estableceuse a utilidade e modo de operación do servizo de transferencia de ficheiros.

CA3.2 Instalouse un servizo de transferencia de ficheiros en sistemas operativos libres e propietarios.

CA3.3 Creáronse usuarios e grupos para acceso remoto ao servidor.

CA3.4 Configurouse o acceso anónimo.

CA3.5 Establecéronse límites nos modos de acceso.

CA3.6 Comprobouse o acceso ao servidor en modo activo e en modo pasivo.

CA3.7 Realizáronse probas con clientes en liña de comandos e en modo gráfico.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Usuarios e grupos. Acceso anónimo.

 Permisos. Cotas. Límite de largo de banda.

 Conexión de datos e conexión de control.

 Comandos de control, autenticación, xestión e transferencia de ficheiros.

 Transferencia en modo texto e binario.

 Modo activo e modo pasivo.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Servizos web 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Xestiona servidores web, e configura 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

CA5.1 Describíronse os fundamentos e os protocolos en que se basea o funcionamento dun servidor web.

CA5.2 Instalouse un servidor web en sistemas operativos libres e propietarios.

CA5.3 Creáronse sitios virtuais.

CA5.4 Verificáronse as posibilidades existentes para discriminar o sitio de destino do tráfico entrante ao servidor.

CA5.5 Configurouse a seguridade do servidor.

CA5.6 Comprobouse o acceso de usuarios ao servidor.

CA5.7 Diferenciouse e probouse a execución de código no servidor e no cliente.

CA5.8 Instaláronse módulos sobre o servidor.

CA5.9 Establecéronse mecanismos para asegurar as comunicacións entre cliente e servidor.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Servidores virtuais. Nome de encabezamento de host. Identificación dun servidor virtual.

 Acceso anónimo e autenticado. Métodos de autenticación.

 Execución de código. Scripts de servidor e de cliente.

 Establecemento de conexións seguras.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Servizos de correo electronico 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Xestiona servidores de correo electrónico, e configura o servizo de acordo cos requisitos de uso. 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 os protocolos que interveñen no envío e na recollida do correo electrónico.

CA4.2 Instalouse un servidor de correo electrónico en sistemas operativos libres e propietarios.

CA4.3 Creáronse contas de usuario e verificouse o acceso a elas.

CA4.4 Definíronse alias para as contas de correo.

CA4.5 Aplicáronse métodos para impedir usos indebidos do servidor de correo electrónico.

CA4.6 Instaláronse servizos para permitir a recollida remota do correo existente nas caixas de correo de usuario.

CA4.7 Usáronse clientes de correo electrónico para enviar e recibir correo.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Axentes e protocolos de transferencias de mensaxes.

 Contas de correo, alias e caixas de correo de usuario.

 Reenvío de correo e correo non desexado.

 Protocolos e servizos de descarga de correo.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Despregue de redes sen fíos seguras 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Desprega redes sen fíos seguras seguindo os procedementos técnicos especificados. 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 Instalouse un punto de acceso sen fíos dentro dunha rede local.

CA7.2 Recoñecéronse os protocolos, os xeitos de funcionamento e os principais parámetros de configuración do punto de acceso.

CA7.3 Seleccionouse a configuración máis idónea sobre diversos escenarios de proba.

CA7.4 Estableceuse un mecanismo axeitado de seguridade para as comunicacións sen fíos.

CA7.5 Usáronse diversos tipos de dispositivos e adaptadores sen fíos para comprobar a cobertura.

CA7.6 Instalouse un encamiñador sen fíos con conexión á rede pública e servizos sen fíos de rede local.

CA7.7 Configurouse e probouse o encamiñador desde os computadores da rede local.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Puntos de acceso.

 Encamiñadores sen fíos.

 Estándares de conexión e velocidades soportadas.

 Identificadores de servizo.

 Seguridade en redes sen fíos.

 Conexións punto a punto e en infraestrutura.

 Enderezos MAC e filtraxe do tráfico.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Interconexión de redes seguras 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Interconecta redes, e comproba e asegura o tráfico transmitido. SI

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

Criterios de avaliación

CA8.1 Estableceuse un mecanismo que permita reenviar tráfico de rede entre dúas ou máis interfaces dun mesmo sistema.

CA8.2 Implantouse e verificouse unha política de seguridade referente ao tráfico que reenvía o sistema.

CA8.3 Comprobouse o acceso a unha rede determinada desde os sistemas conectados a outra rede distinta.

CA8.4 Implantouse e verificouse a configuración para acceder desde unha rede pública a un servizo localizado nunha máquina dunha rede privada local.

CA8.5 Instalouse e configurouse o hardware dun sistema con acceso a unha rede privada local e a unha rede pública.

CA8.6 Instalouse unha aplicación que actúe de pasarela entre a rede privada local e a rede pública.

CA8.7 Recoñecéronse e diferenciáronse as principais características e posibilidades da aplicación seleccionadas.

CA8.8 Configuráronse os sistemas da rede privada local para acceder á rede pública a través da pasarela.

CA8.9 Establecéronse os procedementos de control de acceso para asegurar o tráfico do transmitido a través da pasarela.

CA8.10 Puxéronse en práctica mecanismos para acelerar as comunicacións entre a rede privada local e a pública.

CA8.11 Identificáronse os escenarios de aplicación deste tipo de mecanismos.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Pasarelas a nivel de aplicación. Almacenaxe en memoria caché.

 Encamiñamento de tráfico entre interfaces de rede.

 Devasas (firewalls). Filtraxe do tráfico entre redes.

 Reenvío de portos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

A cualificación do alumnado farase para cada unidade didáctica, trimestralmente e anualmente.

Informarase ao alumnado dos criterios de avaliación ao inicio do curso, e informarase a cada alumno individualmente das cualificacións obtidas en

cada UD e en cada trimestre, co obxectivo de que poida valorar e mellorar o seu desempeño.

Os criterios de aprendizaxe non superados na primeira avaliación poderán ser recuperados ao principio da segunda avaliación.

Todos os criterios de aprendizaxe non superados poderán ser recuperados ao finalizar o módulo, tal e como se detalla no apartado 6 desta

programación.

Considerarase superada unha unidade didáctica (UD) se se obtén nela unha cualificación mínima de 5 sobre 10 puntos.

Para o cálculo da cualificación da unidade teranse en conta os seguintes elementos:

1. Será obrigatoria a entrega en prazo e forma de todas as tarefas (boletíns e actividades) non opcionais. De non entregarse algunha delas a UD

considerarase suspensa, cunha cualificación máxima de 4 sobre 10 puntos.

2. Realizaranse unha ou varias actividades prácticas avaliables. Será necesario obter unha nota mínima de 5 sobre 10 puntos en cada unha das

actividades non opcionais. Se se acada o mínimo, a cualificación das actividades calcularase como a media aritmética de todas as actividades

avaliables (obrigatorias ou opcionais), e supoñerá o 30% da cualificación da unidade. Se non se acada o mínimo, a UD considerarase suspensa,

cunha cualificación máxima igual á menor das notas obtidas nas actividades avaliables obrigatorias.

3. Realizarase un exame de avaliación, que incluirá unha parte teórica e unha parte práctica. Será necesario obter unha nota mínima de 5 sobre 10

puntos en cada parte do exame para superalo. Se se acada o mínimo, a nota do exame calcularase como a media aritmética das notas obtidas en

cada parte, e supoñerá o 70% da cualificación da unidade. Se non se acada o mínimo, a UD considerarase suspensa, cunha cualificación máxima

igual á menor das notas obtidas en cada parte do exame.

A cualificación trimestral e anual será, no caso de alumnado que superase todas as unidades didácticas, a obtida aplicando a media ponderada ás

cualificacións de cada unidade didáctica, e no caso de alumnado que non superase algunha unidade didáctica, a menor das cualificacións obtidas

en ditas unidades didácticas. A cualificación considerada para cada unidade será a obtida na última avaliación para cada criterio.

Para o rexistro da nota nos sistemas informáticos usarase o redondeo ao enteiro máis próximo, e en caso de equidistancia ao que sexa par.

Aqueles alumnos con algunha unidade suspensa, así como aqueles que non superasen algún criterio mínimo esixible, serán cualificados como

suspensos.

En relación á actual situación causada polo COVID:

* Os exames realizaranse preferentemente de forma presencial. No caso de non ser posible, realizaranse telematicamente.

* As entregas de tarefas (boletíns e actividades) realizaranse sempre a través da aula virtual.

* O alumnado que non poida asistir a clase (por caurentenas, enfermidades, ...) deberá seguir, sempre que sexa posible, co traballo ordinario a

través da aula virtual, podendo flexibilizarse os tempos de entrega se é necesario.

* No caso de confinamento de todo o grupo, continuarase co traballo ordinario a través da aula virtual e daranse clases por videoconferencia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS EXIXIBLES:

CA1.1 - Recoñeceuse o funcionamento dos mecanismos automatizados de configuración dos parámetros de rede e identificáronse as vantaxes

que proporcionan.

CA1.3 - Instalouse un servizo de configuración dinámica dos parámetros de rede.

CA1.4 - Preparouse o servizo para lles asignar a configuración básica aos sistemas dunha rede local.

CA1.5 - Realizáronse asignacións dinámicas e estáticas.

CA1.7 - Verificouse a correcta asignación dos parámetros.

CA1.8 - Recoñeceuse que é un servizo e cales son as súas características.

CA2.1 - Identificáronse e describíronse escenarios en que xurda a necesidade dun servizo de resolución de nomes.

CA2.3 - Describiuse a estrutura, a nomenclatura e a funcionalidade dos sistemas de nomes xerárquicos.

CA2.4 - Instalouse un servizo xerárquico de resolución de nomes en sistemas operativos libres e propietarios.

CA2.5 - Preparouse o servizo para almacenar as respostas procedentes de servidores de redes públicas e llas servir aos equipamentos da rede

local.

CA2.8 - Comprobouse o correcto funcionamento do servidor.

CA3.1 - Estableceuse a utilidade e modo de operación do servizo de transferencia de ficheiros.

CA3.2 - Instalouse un servizo de transferencia de ficheiros en sistemas operativos libres e propietarios.

CA3.3 - Creáronse usuarios e grupos para acceso remoto ao servidor.

CA3.4 - Configurouse o acceso anónimo.

CA3.7 - Realizáronse probas con clientes en liña de comandos e en modo gráfico.

CA4.1 - Describíronse os protocolos que interveñen no envío e na recollida do correo electrónico.

CA4.2 - Instalouse un servidor de correo electrónico en sistemas operativos libres e propietarios.

CA4.3 - Creáronse contas de usuario e verificouse o acceso a elas.

CA4.6 - Instaláronse servizos para permitir a recollida remota do correo existente nas caixas de correo de usuario.

CA4.7 - Usáronse clientes de correo electrónico para enviar e recibir correo.

CA5.1 - Describíronse os fundamentos e os protocolos en que se basea o funcionamento dun servidor web.

CA5.2 - Instalouse un servidor web en sistemas operativos libres e propietarios.

CA5.3 - Creáronse sitios virtuais.

CA5.4 - Verificáronse as posibilidades existentes para discriminar o sitio de destino do tráfico entrante ao servidor.

CA5.7 - Diferenciouse e probouse a execución de código no servidor e no cliente.

CA6.1 - Describíronse métodos de acceso e de administración remota de sistemas.

CA6.2 - Instalouse un servizo de acceso remoto en liña de comandos e en modo gráfico.

CA6.3 - Comprobouse o funcionamento de ambos os métodos.

CA7.1 - Instalouse un punto de acceso sen fíos dentro dunha rede local.

CA7.2 - Recoñecéronse os protocolos, os xeitos de funcionamento e os principais parámetros de configuración do punto de acceso.

CA7.4 - Estableceuse un mecanismo axeitado de seguridade para as comunicacións sen fíos.

CA8.1 - Estableceuse un mecanismo que permita reenviar tráfico de rede entre dúas ou máis interfaces dun mesmo sistema.

CA8.3 - Comprobouse o acceso a unha rede determinada desde os sistemas conectados a outra rede distinta.

CA8.6 - Instalouse unha aplicación que actúe de pasarela entre a rede privada local e a rede pública.

CA8.7 - Recoñecéronse e diferenciáronse as principais características e posibilidades da aplicación seleccionadas.

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

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Antes de realizar exames de recuperación ou finais, os alumnos que non superaron algún criterio de avaliación terán a opción de realizar

actividades adicionais para adquirir os coñecementos e destrezas dos que carecen. As actividade de recuperación destinadas a mellorar os

coñecementos ou destrezas do alumno estableceranse en función das necesidades de cada un, tendo en conta que os alumnos son diversos e

poden precisar distintos tipos de actividades, e das características do criterio non superado.

En xeral consistirán en:

    * Charlas e resolución de dúbidas nos recreos ou durante o traballo de aula.

    * Repetición das actividades prácticas realizadas na clase, e aclaración de dúbidas ou correccións que se deriven destas.

    * Realización doutras actividades prácticas propostas, similares ás realizadas na aula, e aclaración de dúbidas ou correccións que se deriven

destas.

    * Resolución de dúbidas a través da aula virtual, do correo electrónico ou de videoconferencias.

EXAMES DE RECUPERACIÓN

O alumnado que non supere algunha UD na 1ª avaliación, poderá recuperala a través dun exame de recuperación que se realizará a principios do

2º trimestre. O alumnado que non supere algunha UD na última avaliación (do 1º ou 2º trimestre), poderá recuperala a través dun exame de

recuperación final, que se realizará antes do período da FCT. O alumnado que non supera algunha unidade didáctica no exame de recuperación

final será cualificado como suspenso e ficará pendente para a convocatoria de xuño.

Cada alumno só deberá realizar os exames de recuperación correspondente ás unidades non superadas (ambas partes do exame), e dispoñerá do

tempo correspondente a ditas unidades.

O exame de recuperación de cada unidade terá unha parte teórica e unha parte práctica. Será necesario obter unha nota mínima de 5 sobre 10

puntos en cada parte do exame para superalo. Se se acada o mínimo, a cualificación da UD calcularase como a media aritmética das notas

obtidas en cada parte. Se non se acada o mínimo, a UD considerarase suspensa, cunha cualificación máxima igual á menor das notas obtidas en

cada parte do exame.

A cualificación trimestral e anual será, no caso de alumnado que superase todas as unidades didácticas, a obtida aplicando a media ponderada ás

cualificacións de cada unidade didáctica, e no caso de alumnado que non superase algunha unidade didáctica, a menor das cualificacións obtidas

en ditas unidades didácticas. A cualificación considerada para cada unidade será a obtida na última avaliación para cada criterio.

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

O alumnado que perdese o dereito a ser avaliado de forma continua poderá realizar unha proba final extraordinaria previa á avaliación final do

módulo. Esta proba será a mesma que a que realizan aqueles alumnos con algún criterio de avaliación non superado na 2ª avaliación (ver

apartado 6.a), pero neste caso deberá realizar a proba completa.

A proba consistirá nun exame de cada unidade didáctica que incluirá unha parte teórica e unha parte práctica.

Para superar unha UD, será necesario obter unha nota mínima de 5 sobre 10 puntos en cada parte do exame. Se se acada o mínimo, a

cualificación da UD calcularase como a media aritmética das notas obtidas en cada parte. Se non se acada o mínimo, a UD considerarase

suspensa, cunha cualificación máxima igual á menor das notas obtidas en cada parte do exame.

A cualificación final será, no caso de alumnado que superase todas as unidades didácticas, a obtida aplicando a media ponderada ás cualificacións

de cada unidade didáctica, e no caso de alumnado que non superase algunha unidade didáctica, a menor das cualificacións obtidas en ditas

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

A programación elaborada é un proceso vivo que debe servir de guía para a práctica docente, pero tamén adaptarse ás necesidades e

especificidades que durante o curso poidan ir xurdindo e que requiran unha replanificación do traballo a realizar. Así mesmo, consideramos que a

mellora continua é unha vía cara a excelencia educativa e que o traballo que se realiza debe ser sempre avaliado co fin de implantar as medidas

correctoras ou de mellora que se estime oportuno, tanto durante o presente curso, como para os próximos.

A presente programación será revisada mensualmente nunha reunión con todo o departamento. Nesta reunión expoñerase o grao de cumprimento

do planificado e as causas das posibles desviacións. De ser necesario, replanificaranse os aspectos necesarios de cara a impartición dos contidos

do módulo e á superación dos criterios de avaliación por parte dos alumnos, así como para mellorar de forma global o proceso educativo.

A programación tamén será revisada ao finalizar cada unidade didáctica, co obxectivo de documentar as desviacións sobre o planificado e as súas

causas, e rexistrar razoadamente as propostas de cambios para futuros cursos.

A avaliación da práctica docente abordarase desde unha dobre vía:

    * Medirase o grao de satisfacción dos alumnos coas clases recibidas mediante cuestionarios anónimos que os alumnos completarán

trimestralmente.

    * Realizarase un seguimento en conxunto cos compañeiros do departamento dos usos e aplicacións dos coñecementos e destrezas adquiridas

polos alumnos no módulo, tanto durante o período de estudio neste primeiro curso e no segundo, como nos primeiros anos da súa vida laboral.

En base á avaliación realizada introduciranse os cambios na práctica docente que se estimen necesarios para aumentar a satisfacción do

alumnado e para mellorar o seu desempeño laboral e facilitar a súa empregabilidade.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O alumnado que cursa o ciclo é diverso e variado, ten distintos coñecementos, aptitudes e expectativas, que é necesario coñecer para poder

adaptar as actividade propostas.

A pesar de que os alumnos que cursan este ciclo teñen varias vías de entrada, ao tratarse dun módulo de segundo curso o alumnado presenta un

nivel de partida bastante homoxéneo, vindo as diferencias principais derivadas de ter módulos pendentes do curso anterior.

Co fin de identificar estas variabilidades desenvolverase unha proba de avaliación inicial, que se realizará na primeira actividade do curso tras a

presentación do módulo. Adicionalmente durante toda a primeira unidade didáctica realizarase unha avaliación indirecta dos alumnos, que será

reflectida nunha táboa, co obxectivo identificar as condutas sociais dos alumnos cos compañeiros, co entorno e respecto ao ciclo.

A información obtida será posta en común cos compañeiros de departamento e co departamento de orientación, de cara a adoptar as medidas de

atención a diversidade, xerais e específicas para alumnos con dificultades adicionais que se considere oportuno.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

A avaliación inicial permitirá identificar os intereses e expectativas do alumnado, as súas capacidades e as súas carencias, e aqueles aspectos que

é preciso reforzar. Así mesmo, os informes do equipo de orientación permitirán identificar ao alumnado con problemas específicos que precisen

dunha atención especial.

Para o alumnado identificado con NEE seguiranse os protocolos e recomendacións do centro e do departamento de orientación para cada caso.

En xeral procurarase que toda a metodoloxía, os materiais, as actividades e as probas realizadas para o conxunto do alumnado estean adaptados

para alumnos con NEE, en concreto:

    * Durante o traballo de aula alternarase o traballo teórico e práctico.

    * O material escrito proporcionarase en formato dixital.

    * O material escrito de elaboración propia utilizará fontes de pau seco.

    * Evitarase ter que copiar textos escritos.

E adicionalmente especificamente para este alumnado:

    * Farase un seguimento detallado do seu traballo da aula: comprobarase que o alumno entende o que ten que facer antes de empezar as tarefas

e supervisarase frecuentemente o seu traballo.

    * Adaptaranse os tempos necesarios para completar as actividades e probas escritas.

    * O material escrito que se imprima terá letra de tamaño 14.

    * Proporcionaranse materias adaptados naqueles casos nos que o material ordinario poida non resultar adecuado (adaptacións lingüísticas,

resumos, etc.).

    * Resolución de dúbidas, aclaracións, ou apoio nas actividades prácticas fóra do horario de clase

Así mesmo, poderán implementarse medidas de reforzo puntual para aquel alumnado que, sen ter NEE, precise de reforzo nun determinado

momento, ben sexa por atopar dificultade con algún aspecto específico de módulo ou ben sexa pola súa situación persoal. Para estes casos,

propoñemos as seguintes medidas:

    * Actividades de reforzo da unidade didáctica nas que se presente o problema.

    * Charlas e resolución de dúbidas cos contidos teóricos ou prácticos nos recreos ou durante o traballo de aula.

    * Charlas e resolución de dúbidas ou actividades por videoconferencias específicas con este alumnado.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

O sistema educativo é co-responsable da formación de cidadáns integrados e útiles para a sociedade, que compartan os valores de tolerancia e

democracia. No presente módulo traballaranse de forma transversal os seguintes valores:

Igualdade e feminismo: Incidirase na necesidade de igualdade de dereitos e oportunidades entre todas as persoas. Para esto utilizarase unha

linguaxe inclusiva e ofreceranse modelos e exemplos diversos, e non se tolerará ningunha actitude machista. Dadas as características do noso

contexto social, traballarase especialmente a non discriminación das persoas procedentes do rural e a posta en valor do traballo realizado polas

alumnas, reforzándose a sua seguridade naqueles aspectos nos que se poidan sentir cuestionadas.

Responsabilidade social das empresas: Fomentarase concienciar ao alumnado das responsabilidades que teñen as empresas coa sociedade e co

medio ambiente, de cara a que no seu futuro traballo, sexan empregados ou empresarios, manteñan relacións sanas e xustas co seu entorno. Para

esto nalgunhas actividades comentaranse as repercusións das decisións e actuacións empresariais.
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Educación para a saúde: Expoñeranse de forma explícita aqueles aspectos do traballo con ordenadores que poden perxudicar a saúde, como son

os malos hábitos posturais, a mala iluminación, o abuso do uso de pantallas, a falta de actividade física, etc. Na aula de informática supervirasa

que as condicións físicas sexan as adecuadas e corrixirase ao alumnado que adopte costumes que poidan perxudicar a súa saúde.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares que se van realizar están planificadas conxuntamente por todo o departamento.

10.Outros apartados

10.1) Configuración de parámetros de rede

RA4 - Prepara os equipamentos da rede local configurando os protocolos axeitados.

CA4.4 Empregáronse ferramentas gráficas e de texto para a configuración dos parámetros básicos nos equipamentos.

CA4.5 Verificouse a conectividade lóxica dos equipamentos.

* Configuración dos adaptadores de rede en sistemas operativos libres e propietarios  con máquinas virtuais

ACTIVIDADE: Repaso de contidos e actividades prácticas con máquinas virtuais na que o alumnado establecerá a configuración de rede e se

familiarice cos comandos de rede.

TEMPORALIZACIÓN: Primeiro mes de curso (Incluída na UD1 - Actividade 1)

10.2) Enrutamento

RA4 - Prepara os equipamentos da rede local configurando os protocolos axeitados.

CA4.4 Empregáronse ferramentas gráficas e de texto para a configuración dos parámetros básicos nos equipamentos.

CA4.5 Verificouse a conectividade lóxica dos equipamentos.

* Configuración básica dos dispositivos de interconexión de rede con cables (enrutamento e NAT).

ACTIVIDADE: Impartiranse dos contidos de enrutamento e NAT e realizaranse actividades prácticas con máquinas virtuais na que o alumnado

configurará o enrutamento.

TEMPORALIZACIÓN: Primeiro mes de curso (Incluída na UD1 - Actividade 1)

10.3) Configuración de dispositivos de rede

RA4 - Prepara os equipamentos da rede local configurando os protocolos axeitados.

CA4.4 Empregáronse ferramentas gráficas e de texto para a configuración dos parámetros básicos nos equipamentos.

CA4.5 Verificouse a conectividade lóxica dos equipamentos.

* Configuración dos adaptadores de rede en sistemas operativos libres e propietarios  con máquinas virtuais

* Configuración básica dos dispositivos de interconexión de rede con cables (switches).

ACTIVIDADE: Configuración de switches
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TEMPORALIZACIÓN: Antes das vacación do nadal ou antes de final de curso.
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