
 

 
  

Programació de Departament 
INFORMÀTICA 

Curs: 2016/2017 

 

Índex de continguts 
1. Departament 

1.1. Composició 
1.2. Nivells i Assignatures 
1.3. Competències Bàsiques 
1.4. Metodologia 
1.5. Materials i Recursos 
1.6. Activitats Complementàries 
1.7. Relacions amb altres departaments 

2. Continguts 
2.1. 1r Batxillerat - Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

2.1.1. Objectius 
2.1.2. Continguts 
2.1.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

2.2. 1r CFGM SMX – Aplicacions Ofimàtiques 
2.2.1. Objectius 
2.2.2. Continguts 
2.2.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

2.3. 1r CFGM SMX - Muntatge i Manteniment d’Equips 
2.3.1. Objectius 
2.3.2. Continguts 
2.3.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

2.4. 1r CFGM SMX - Sistemes Operatius Monoestació 
2.4.1. Objectius 
2.4.2. Continguts 
2.4.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

2.5. 1r CFGM SMX – Xarxes Locals 
2.5.1. Objectius 
2.5.2. Continguts 
2.5.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

2.6. 1r CFGM SMX - Formació i Orientació Laboral 
2.6.1. Objectius 
2.6.2. Continguts 
2.6.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

2.7. 2n CFGM SMX – Aplicacions Web 

 

MD-020203-2 1 de 85 

 



 

 
  

Programació de Departament 
INFORMÀTICA 

Curs: 2016/2017 

 

2.7.1. Objectius 
2.7.2. Continguts 
2.7.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

2.8. 2n CFGM SMX – Seguretat Informàtica 
2.8.1. Objectius 
2.8.2. Continguts 
2.8.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

2.9. 2n CFGM SMX - Serveis en Xarxa 
2.9.1. Objectius 
2.9.2. Continguts 
2.9.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

2.10. 2n CFGM SMX - Sistemes Operatius en Xarxa 
2.10.1. Objectius 
2.10.2. Continguts 
2.10.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

2.11. 2n CFGM SMX - Empresa i Iniciativa Emprenedora 
2.11.1. Objectius 
2.11.2. Continguts 
2.11.3. Unitats i desenvolupament temporal 

2.12. 2n CFGM SMX – Formació en Centres de Treball 
2.12.1. Objectius 
2.12.2. Continguts 
2.12.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

2.13. 1r CFGS ASIX - Fonaments de Hardware 
2.13.1. Objectius 
2.13.2. Continguts 
2.13.3. Unitats i desenvolupament temporal 

2.14. 1r CFGS ASIX - Gestió de Bases de Dades 
2.14.1. Objectius 
2.14.2. Continguts 
2.14.3. Unitats i desenvolupament temporal 

2.15. 1r CFGS ASIX - Implantació de Sistemes Operatius 
2.15.1. Objectius 
2.15.2. Continguts 
2.15.3. Unitats i desenvolupament temporal 

 

MD-020203-2 2 de 85 

 



 

 
  

Programació de Departament 
INFORMÀTICA 

Curs: 2016/2017 

 

2.16. 1r CFGS ASIX - Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d’Informació 
2.16.1. Objectius 
2.16.2. Continguts 
2.16.3. Unitats i desenvolupament temporal 

2.17. 1r CFGS ASIX - Planificació i Administració de Xarxes 
2.17.1. Objectius 
2.17.2. Continguts 
2.17.3. Unitats i desenvolupament temporal 

2.18. 1r CFGS ASIX - Formació i Orientació Laboral 
2.18.1. Objectius 
2.18.2. Continguts 
2.18.3. Unitats i desenvolupament temporal 

3. Avaluació 
3.1. Criteris d'avaluació i mínims 

3.1.1. Criteris d'avaluació 
3.1.2. Objectius mínims 

3.2. Criteris de qualificació 
3.2.1. Procediment 
3.2.2. Qualificacions: 1a i 2a Avaluació i 3.2.3. Qualificacions: Avaluació ordinària 
3.2.4. Qualificacions: Avaluació extraordinària 

1r Curs 
2n Curs 

% Aprovat (març) 
3.3. Criteris de recuperació 
3.4 Criteris de recuperació de pendents 

3.4.1. Convocatòria ordinària i 3.4.2. Convocatòria extraordinària 
4. Mesures d’Atenció a la Diversitat 

4.1. Adaptacions curriculars 
4.2. Alumnat NESE 
4.3. Acollida lingüística 
4.4 Suports 
4.5 Repetidors: Mesures d'actuació 

5. Annexes 
6. Aprovació 

 

MD-020203-2 3 de 85 

 



 

 
  

Programació de Departament 
INFORMÀTICA 

Curs: 2016/2017 

 

 

  

 

MD-020203-2 4 de 85 

 



 

 
  

Programació de Departament 
INFORMÀTICA 

Curs: 2016/2017 

 

1. Departament 
Informàtica. 

1.1. Composició 
●  Josep Salord Gomila: Professor tècnic de FP de l'especialitat Sistemes i Aplicacions 

Informàtiques (SAI) a temps complet. Coordinador Xarxipèlag. 

● Teresa Sánchez Cazorla: Professor tècnic de FP de l'especialitat Sistemes i 

Aplicacions Informàtiques (SAI) a temps complet. Tutora de FCT i de 2n de CFGM SMX 

●  Miquel Àngel Cabot Nadal: Professor d’ensenyament secundari de l'especialitat 

d’Informàtica (INF) a temps complet. Cap de departament. 

●  Benjamín Pallarés Cucala: Professor d’ensenyament secundari de l'especialitat 

d’Informàtica (INF) a temps complet. 

●  Gabriel Nicolau Bestard: Professor d’ensenyament secundari de l'especialitat 

d’Informàtica (INF) a temps complet. Coordinador de Qualitat. Tutor de 1r de CFGS 

ASIX. 

●  Bartomeu Vives Sansó: Professor d’ensenyament secundari de l'especialitat 

d’Informàtica (INF) a temps complet. Tutor de 1r de CFGM SMX. 

●  Javier Serrano Polo: Professor tècnic de FP de l'especialitat Sistemes i Aplicacions 

Informàtiques (SAI) a mitja jornada. 

●  Natividad Doblas Gómez: Professora d'ensenyament secundari de l'especialitat de 

FOL i EIE a temps complet. També pertany al departament d’economia. 

1.2. Nivells i Assignatures 
● 1r de Batxillerat: 

○ Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
● 1r del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes: 

○ Aplicacions Ofimàtiques 
○ Muntatge i Manteniment d'Equips 
○ Sistemes Operatius Monoestació 
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○ Xarxes Locals 
○ Formació i Orientació Laboral 

● 2n del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes: 
○ Aplicacions Web 
○ Seguretat Informàtica 
○ Serveis en Xarxa 
○ Sistemes Operatius en Xarxa 
○ Empresa i Iniciativa Emprenedora 
○ Formació en Centres de Treball 

● 1r del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics 
en Xarxa 

○ Fonaments de Hardware 
○ Gestió de Bases de Dades 
○ Implantació de Sistemes Operatius 
○ Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d’Informació 
○ Planificació i Administració de Xarxes 
○ Formació i Orientació Laboral 

1.3. Competències Bàsiques 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes: 
Són les fixades a l’article 5 del Real Decreto 1691/2007, de 14 de desembre del BOE publicat el 
dijous 17 de gener de 2008, que estableix el Títol de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. 
 
Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa: 
Són les fixades a l’article del Real Decreto 1629/2009, de 30 d’octubre del BOE publicat el 
dimecres 18 de novembre de 2009, que estableix el Títol d’Administració de Sistemes 
Informàtics en Xarxa 

1.4. Metodologia 
La metodologia que programi i apliqui el professorat en el marc del projecte curricular del cicle, 
de la programació didàctica dels mòduls professionals i de la programació d'aula de la seva 
activitat docent, estarà orientada a promoure en l'alumnat: 

● L'adquisició d'una visió global i coordinada dels processos productius als quals està 
vinculada la competència professional del títol, mitjançant la necessària integració de 
continguts científics, tecnològics i organitzatius. 
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● El desenvolupament de la capacitat per aprendre per si mateix, de manera que 
adquireixi una identitat i maduresa professionals motivadors per a futurs aprenentatges i 
adaptacions al canvi de les qualificacions. 

● Prenent com a punt de partida l’anàlisi de casos pràctics relacionats amb els continguts 
a tractar, es fomentarà gradualment el treball autònom de l’alumne per tal de 
desenvolupar la pròpia capacitat d’aprenentatge. Per això les activitats 
d’ensenyament-aprenentatge tindran en compte els interessos i motivacions dels 
alumnes, sempre que estiguin relacionades amb els continguts a tractar. 

● La participació en els processos d'ensenyament-aprenentatge, de manera que 
mitjançant una metodologia activa es desenvolupi la seva capacitat d'autonomia i de 
responsabilitat personals, de creixent importància en el món professional. 

● El desenvolupament de la capacitat per treballar en equip, de manera que quan s'integri 
en equips de feina a l'àmbit professional, pugui mantenir relacions fluïdes, col·laborant 
en la consecució dels objectius assignats al grup, respectant el treball dels altres, 
participant activament en l'organització i en el desenvolupament de tasques col·lectives, 
cooperant en la superació de les dificultats que es presenten amb una actitud tolerant 
cap a les idees dels companys i respectant les normes i els mètodes establerts. 

● Es fomentarà la participació activa de l’alumnat mitjançant debats, anàlisis de casos i 
situacions reals, exposicions orals dels alumnes als seus companys, problemes i 
situacions plantejades pel professor o pels alumnes, etc. 

 
A més dels llibres de text, als mòduls que siguin necessaris, el professor podrà lliurar materials 
complementaris (apunts, fotocopies, esquemes, articles de premsa, etc.). Puntualment es podrà 
utilitzar algun recurs audiovisual si es creu pertinent i està disponible. Es treballarà la utilització i 
interpretació de les distintes fonts d'informació, així com la recerca d'informació per distints 
mitjans: BOE, BOIB, Internet, premsa, etc. 
 
La metodologia didàctica s’ha d'adaptar a les peculiaritats col·lectives del grup, així com a les 
peculiaritats individuals, tenint especial cura de fer les adaptacions oportunes per a l'alumnat 
que presenti necessitats educatives especials. 
 
S'ha de fomentar que les activitats d'aprenentatge simulin ambients productius reals. Els 
aprenentatges s’han d'articular, fonamentalment, entorn als procediments que prenen com a 
referència els processos i els mètodes de producció, als quals remeten les realitzacions i el 
domini professional expressats en les unitats de competència del perfil corresponent. 
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1.5. Materials i Recursos 
Materials del departament (i del centre) 

● Aula 2-7 (pràctica) 
○ 30 ordinadors amb Windows7 per alumnes de 1r de ASIX i 1r de batxiller 
○ 1 ordinador amb Windows 7 pel professor 
○ 1 projector amb pissarra digital 
○ 1 projector amb pissarra digital i ordinador  amb Ubuntu i amb càmera. 

● Aula 2-8 (pràctica) 
○ 30 ordinadors amb Windows 10 i Ubuntu per alumnes de 1r de SMX i 1r de 

batxiller 
○ 1 ordinador amb Windows 7 pel professor 
○ 1 projector amb pissarra digital 

● Aula 2-9 (taller de manteniment) 
○ 30 ordinadors (només CPU) 
○ 16 ordinadors amb Windows 7 i connexió internet. 
○ armari de recanvis 
○ 1 ordinador pel professorat 

● Aula 2-10 (pràctica) 
○ 20 ordinadors portàtils amb Windows 7 per alumnes de 2n de SMX 
○ 1 ordinador amb Windows 7 pel professor 
○ 1 projector amb pissarra digital 

● Aula 2-13 (magatzem) 
○ Material divers del departament 

● Programari 
○ Sistemes operatius i altres productes de DREAMSPARK 
○ Distribucions de Linux Ubuntu 
○ Microsoft Office, Libre Office 
○ Altres 

● Eines 
○ Caixa d’eines general 
○ Caixa d’eines pel mòdul de manteniment 

● Aules de teoria 
○ Aula 2-5 (general pels cicles formatius) 
○ Aula 2-3 (FOL i EIE) 
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● Aula virtual: http://aulavirtual.caib.es/c07008016/ 
 
Llibres de text a comprar pels alumnes 

● Formació i Orientació Laboral – Macmillan – ISBN: 978-84-160-9242-0 
● Empresa i iniciativa emprenedora – McGraw Hill – ISBN: 978-84-481-9658-5 
● Formació i Orientació Laboral (Grau Superior) - McGraw Hill – ISBN: 978-84-481-8417-9 

 
Llibres recomanats 

● Montaje y mantenimiento de equipos – McGraw-Hill – ISBN: 978-84-481-8036-2 
● Sistemas operativos monopuesto – McGraw-Hill – ISBN: 978-84-481-8032-4 
● Redes locales – Macmillan – ISBN: 978-84-1542-647-9 
● Aplicaciones Web – McGraw-Hill – ISBN: 978-84-481-8392-9 
● Seguridad Informática – McGraw-Hill – ISBN: 978-84-481-8396-7 
● Servicios en red – McGraw-Hill – ISBN: 978-84-481-8386-8 
● Sistemas Operativos en red – McGraw-Hill – ISBN:978-84-481-8394-3 
● Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de la información CFGS – RA-MA Editorial 

– ISBN: 978-84-9964-101-0 

1.6. Activitats Complementàries 
La realització de les activitats complementàries estarà supeditada al ritme dels curs. Es 
proposen les següents: 

● Col·laboració externa d'un professional en la matèria, perquè pugui donar una visió de 
l'aplicació real dels coneixements adquirits pels alumnes. 

● Si és possible es realitzarà una activitat complementària de visita a una empresa 
tecnològica  de la Universitat de les Illes Balears o del Parc Bit, per poder conèixer el 
que es trobaran en acabar els seus estudis. Veure com una empresa d’aquest tipus té 
assumits i/o distribuïts els conceptes que els alumnes han aprés en els diferents mòduls 
d’aquest cicle. 

● Fira de la Formació Professional, sempre que hi hagi professors interessats en 
organitzar-lo. 

● Visitar alguna empresa del sector o institució com la Càmera de Comerç, Hisenda, el 
SOIB o Seguretat Social,  UIB, PARCBIT, entre altres. 

● Projecció de pel·lícules relacionada amb els continguts del temari al final de cada 
trimestre. 
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● Torrada i torneig esportiu al final del segon trimestre (setmana abans de partir de 
pràctiques). 

● Altres activitats organitzades pel Centre. 

1.7. Relacions amb altres departaments 
La professora de FOL i EIE també forma part del departament d’economia. 
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2. Continguts 

2.1. 1r Batxillerat - Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

2.1.1. Objectius 
1. Conèixer la incidència de les tecnologies de la informació en la nostra societat, la seva 

evolució i el seu futur. 
2. Desenvolupar en l’alumnat una actitud positiva envers el medi informàtic a través de 

l’adquisició de determinades destreses que els capacitin per a una futura autoformació. 
3. Utilitzar correctament els conceptes i la terminologia, en llengua catalana, del món de la 

informàtica. 
4. Entendre i usar correctament els elements bàsics d’interacció amb l’ordinador a través 

del sistema operatiu. Instal·lar i configurar maquinari i programari bàsic d’un sistema 
informàtic. 

5. Conèixer el funcionament bàsic de les xarxes, explotar i configurar els recursos que ens 
ofereixen i capacitar l’alumne per elaborar i compartir informació generada per ell 
mateix. 

6. Aprendre a capturar i combinar informació textual, numèrica i multimèdia fent ús del 
maquinari i programari adequat, i ser capaç d’explotar-ne qualsevol amb l’ajut de la seva 
documentació. 

7. Conèixer i utilitzar correctament un programari per resoldre problemes de tipus numèric, 
matemàtic i científic. 

8. Entendre els conceptes bàsics del disseny de les bases de dades relacionals i capacitar 
l’alumne, perquè les pugui mantenir i explotar. 

9. Manejar amb fluïdesa les funcions avançades d’un programari d’autoedició i 
maquetació, i ser capaç d’explotar-ne qualsevol amb l’ajut de la seva documentació. 

10. Identificar les dades rellevants de l’enunciat d’un problema senzill i definir el seu 
algorisme i codificar-lo amb un llenguatge de programació d’alt nivell. 

11. Conèixer i utilitzar correctament el programari que permet integrar distints elements 
multimèdia, dissenyar presentacions i crear animacions. 

2.1.2. Continguts 
Continguts conceptuals  

1. La societat de la informació 
a. Introducció a les TIC 
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b. Història dels ordinadors 
2. Arquitectura dels ordinadors 

a. Unitats de mesura i transferència 
b. Muntatge i desmuntatge d’un ordinador 
c. Sistemes operatius 

3. Programari per a sistemes informàtics 
a. Edició de text avançat 
b. Full de càlcul avançat 
c. Bases de dades avançat 
d. Presentacions avançat 

4. Xarxes d’ordinadors 
a. Xarxes d’àrea local 
b. Xarxes d’àrea estesa 

5. Programació 
a. HTML 

2.1.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 
 

UNITATS DIDÀCTIQUES  AVA  NÚM 

UD0: Presentació del mòdul 1 

UD1: La societat de la informació  1a 6 

UD2: Arquitectura dels ordinadors 21 

UD3: Programari per a sistemes informàtics 2a 54 

UD4: Xarxes d’ordinadors 3a 9 

UD5: Programació  15 
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2.2. 1r CFGM SMX – Aplicacions Ofimàtiques 

2.2.1. Objectius 
1. Instal·la i actualitza aplicacions ofimàtiques, interpretant especificacions i descrivint les 

passes a seguir en el procés. 
2. Elabora documents i plantilles, descrivint i aplicant les opcions avançades de 

processadors de textos. 
3. Elabora documents i plantilles de càlcul, descrivint i aplicant opcions avançades de fulls 

de càlcul. 
4. Elabora documents amb bases de dades ofimàtiques descrivint i aplicant operacions de 

manipulació de dades. 
5. Manipula imatges digitals analitzant les possibilitats de distints programes i aplicant 

tècniques de captura i edició bàsiques. 
6. Manipula seqüències de vídeo analitzant les possibilitats de distints programes i aplicant 

tècniques de captura i edició bàsiques. 
7. Elabora presentacions multimèdia descrivint i aplicant normes bàsiques de composició i 

disseny. 
8. Realitza operacions de gestió del correu i l'agenda electrònica, relacionant necessitats 

d'ús amb la seva configuració. 
9. Aplica tècniques de suport en l'ús d'aplicacions, identificant i resolent incidències. 

2.2.2. Continguts 
Instal·lació d'aplicacions 

● Tipus d'aplicacions ofimàtiques. 
● Tipus de llicències de programari. 
● Necessitats dels entorns d'explotació. 
● Procediments d'instal·lació i configuració. 
● Instal·lació d'aplicacions ofimàtiques tipus: Processadors de text, bases de dades, fulls 

de càlcul, paquets ofimàtics, altres. 
Elaboració de documents i plantilles mitjançant processadors de text 

● Estils. 
● Creació i ús de plantilles. 
● Importació i exportació de documents. 
● Disseny i creació de macros. 
● Elaboració de distints tipus de documents (manuals, parts d'incidències, entre altres). 

 

MD-020203-2 13 de 85 

 



 

 
  

Programació de Departament 
INFORMÀTICA 

Curs: 2016/2017 

 

● Elaboració de documents aplicant estils i plantilles. 
● Elaboració de documents important altres documents. 
● Elaboració de documents utilitzant macros. 

Elaboració de documents i plantilles mitjançant fulls de càlcul 
● Estils. 
● Utilització de fórmules i funcions. 
● Creació de taules i gràfics dinàmics. 
● Ús de plantilles i assistents. 
● Elaboració de distints tipus de documents (pressuposts, factures, inventaris, entre 

altres). 
● Disseny i creació de macros. 
● Elaboració de documents aplicant estils i plantilles. 
● Elaboració de documents utilitzant fórmules i funcions. 
● Elaboració de documents utilitzant macros. 
● Elaboració de documents amb taules i gràfics dinàmics. 

Utilització de bases de dades ofimàtiques 
● Elements de les bases de dades relacionals. 
● Creació de bases de dades. 
● Maneig d'assistents. 
● Creació de bases de dades amb assistents. 

Manipulació d'imatges 
● Formats i resolució d'imatges. 
● Utilització de retoc fotogràfic, ajustaments d'imatge i de color. 
● Importació i exportació d'imatges. 
● Elaboració de documents inserint imatges retocades. 

Manipulació de vídeos 
● Formats de vídeo. 
● Importació i exportació de vídeos. 
● Elaboració de documents amb vídeos senzills. 

Elaboració de presentacions 
● Disseny i edició de diapositives. 
● Formatació de diapositives, textos i objectes. 
● Importació i exportació de presentacions. 
● Utilització de plantilles i assistents. Patrons de diapositives. 
● Elaboració de presentacions utilitzant plantilles i patrons. 
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Gestió de correu i agenda electrònica 
● Entorn de treball: configuració i personalització. 
● Plantilles i signatures corporatives. 
● Fòrums de notícies (news). 
● La llibreta d'adreces. 
● Gestió de correus. 
● Gestió de l'agenda. 

Aplicació de tècniques de suport 
● Elaboració de guies i manuals d'ús d'aplicacions. 
● Formació a l'usuari. 

2.2.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 
 

Unitat de Treball Setmanes Sessions 

1. Instal·lació d'aplicacions. 3 24 

2. Processadors de text. 5 40 

3. Fulls de càlcul. 5 40 

4.  Presentacions. 4 32 

5. Bases de dades. 5 40 

6. Imatge digital. 3 24 

7.Vídeo digital. 3 24 

8. Correu i agenda electrònica. 2 16 

9. Tècniques de suport. 2 16 

Total 32 256 
 
UNITATS DE TREBALL 
  
UNITAT 1: INSTAL·LACIÓ I ACTUALITZACIÓ D'APLICACIONS 
  
1.1- Objectius de la unitat de treball. 
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•  Instal·lar i actualitzar aplicacions ofimàtiques, interpretant especificacions i descrivint els 

passos a seguir en el procés. 

•  Conèixer l’entorn operatiu de l’Open Office/Libre Office i Word. 

•  Instal·lació i desinstal·lació de l’aplicació. 

•  Manejar-se amb l’entorn de treball. 

•  Saber com instal·lar i desinstal·lar tipus de lletra. 

•  Conèixer els diferents tipus d'aplicacions ofimàtiques i llicències de programari. 
  

1.2- Continguts. 

· Conceptuals 

•  Instal·lació d'aplicacions. 

•  Tipus d'aplicacions ofimàtiques. 

•  Tipus de llicències programari. 

•  Necessitats dels entorns d'explotació. 

•  Procediments d'instal·lació i configuració. 

•  Primeres passes amb els tractaments de textos. 

•  Icones i barres de símbols. 

•  El cursor, punt d’inserció o punter. 
  

· Procedimentals 

•  Identificar i establir les fases del procés d'instal·lació. 

•  Respectar les especificacions tècniques del procés d'instal·lació. 

•  Configurar les aplicacions segons els criteris establerts. 

•  Documentar les incidències. 

•  Solucionar problemes en la instal·lació o integració amb el sistema informàtic. 

•  Eliminar i/o afegir components de la instal·lació en l'equip. 

•  Actualitzar les aplicacions. 
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•  Respectar les llicències programari. 

•  Proposar solucions de programari per a entorns d'aplicació 
  

UNITAT 2: PROCESSADORS DE TEXT 
2.1- Objectius de la unitat de treball. 

Elaborar documents i plantilles, descrivint i aplicant les opcions avançades de 

processadors de textos. 

 

2.2- Continguts. 

· Conceptuals 

•  Tipus de lletra: Romanes o amb serif, lineal o sense serif, rotulades, 

•  decoratives, símbols. 

•  Caràcters gràfics: lletra wingDings !"$ÿ 

•  Paràgraf ordinari, francès, modern...) 

•  Alineació, tabulació, sagnat, interlineat, Atributs. 

•  Inserció de gràfics, imatges, so i vídeo. 

•  Format de taules. 

•  Format pàgines 

•  Elaboració de documents i plantilles mitjançant processadors de text: 

•  Estils. 

•  Creació i ús de plantilles. 

•  Combinació de correspondència. 

•  Importació i exportació de documents. 

•  Disseny i creació de macros. 

•  Elaboració de diferents tipus de documents (manuals, parts d'incidències,  entre altres). 

· Procedimentals 

•  Personalitzar les opcions de programari i barra d'eines. 
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•  Dissenyar plantilles. 

•  Utilitzar aplicacions i perifèrics per a introduir textos i imatges. 

•  Importar i exportar documents creats amb altres aplicacions i en altres formats. 

•  Crear i utilitzar macros en la realització de documents. 

•  Elaborar manuals específics. 

  

UNITAT 3: FULLS DE CÀLCUL 
3.1- Objectius de la unitat de treball. 

Elaborar documents i plantilles de càlcul, descrivint i aplicant opcions avançades de fulls de 

càlcul. 

3.2- Continguts. 

· Conceptuals 

•  Elaboració de documents i plantilles mitjançant fulls de càlcul: Estils. 

•  Utilització de fórmules i funcions. 

•  Creació de taules i gràfics dinàmics. 

•  Ús de plantilles i assistents. 

•  Elaboració de diferents tipus de documents (pressupostos, factures, inventaris, entre 

altres). 

•  Disseny i creació de macros. 

· Procedimentals 

•  Personalitzar les opcions de programari i barra d'eines. 

•  Utilitzar els diversos tipus de dades i referència per a cel·les, rangs, fulles i llibres. 

•  Aplicar fórmules i funcions. 

•  Generar i modificar gràfics de diferents tipus. 

•  Emprar macros per a la realització de documents i plantilles. 

•  Importar i exportar fulls de càlcul creats amb altres aplicacions i en altres formats. 
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•  Utilitzar el full de càlcul com base de dades : formularis, creació de llistes,filtrat, protecció i 

ordenació de dades. 

•  Utilitzar aplicacions i perifèrics per a introduir textos, nombres, codis i imatges. 
  

UNITAT 4: PRESENTACIONS 
4.1- Objectius de la unitat de treball. 

Elaborar presentacions multimèdia descrivint i aplicant normes bàsiques de composició i 

disseny. 

4.2- Continguts. 

· Conceptuals 

•  Elaboració de presentacions: 

•  Disseny i edició de diapositives. 

•  Formato de diapositives, textos i objectes. 

•  Importació i exportació de presentacions. 

•  Utilització de plantilles i assistents. 

•  Patrons de diapositives. 
  

· Procedimentals 

•  Identificar les opcions bàsiques de les aplicacions de presentacions. 

•  Reconèixer els diferents tipus de vista associats a una presentació. 

•  Aplicar i reconèixer les diferents tipografies i normes bàsiques de composició, 

•  disseny i utilització del color. 

•  Dissenyar plantilles de presentacions. 

•  Crear presentacions. 

•  Utilitzar perifèrics per a executar presentacions. 
  

UNITAT 5: BASES DE DADES 
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5.1- Objectius de la unitat de treball. 

Elaborar documents amb bases de dades ofimàtiques descrivint i aplicant operacions de 

manipulació de dades. 

  

5.2- Continguts. 

· Conceptuals 

•  Utilització de bases de dades ofimàtiques 

•  Elements de les bases de dades relacionals. 

•  Creació de bases de dades. 

•  Maneig d'assistents. 

· Procedimentals 

•  Identificar els elements de les bases de dades relacionals. 

•  Crear bases de dades ofimàtiques. 

•  Utilitzar les taules de la base de dades (inserir, modificar i eliminar registres). 

•  Utilitzar assistents en la creació de consultes. 

•  Utilitzar assistents en la creació de formularis. 

•  Utilitzar assistents en la creació d'informes. 

•  Realitzar recerques i filtrats sobre la informació emmagatzemada. 

•  Crear i utilitzar macros. 

UNITAT 6: IMATGE DIGITAL 
6.1- Objectius de la unitat de treball. 

Manipular imatges digitals analitzant les possibilitats de diferents programes i aplicant tècniques 

de captura i edició bàsiques. 

  

6.2- Continguts. 

· Conceptuals 

•  Manipulació d'imatges: 
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•  Formats i resolució d'imatges. 

•  Utilització de retoc fotogràfic, ajustaments d'imatge i de color. 

•  Importació i exportació d'imatges. 

· Procedimentals 

•  Analitzar els diferents formats d'imatges. 

•  Realitzar l'adquisició d'imatges amb perifèrics. 

•  Treballar amb imatges a diferents resolucions, segons la seva finalitat. 

•  Emprar eines per a l'edició d'imatge digital. 

•  Importar i exportar imatges en diversos formats. 
  

UNITAT 7: VIDEO DIGITAL 
7.1- Objectius de la unitat de treball. 

Manipular seqüències de vídeo analitzant les possibilitats de diferents programes i aplicant 

tècniques de captura i edició bàsiques. 

7.2- Continguts. 

· Conceptuals 

•  Manipulació de vídeos: 

•  Formats de vídeo. 

•  Importació i exportació de vídeos. 

· Procedimentals 

•  Reconèixer els elements que componen una seqüència de vídeo. 

•  Estudiar els tipus de formats i codis més emprats. 

•  Importar i exportar seqüències de vídeo. 

•  Capturar seqüències de vídeo amb recursos adequats. 

•  Elaborar vídeo tutorials. 
  

UNITAT 8: CORREU I AGENDA ELECTRÒNICA 
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8.1- Objectius de la unitat de treball. 

Realitzar operacions de gestió del correu i l'agenda electrònica, relacionant 

necessitats d'ús amb la seva configuració. 

  

8.2- Continguts. 

· Conceptuals 

•  Gestió de correu i agenda electrònica: 

•  Entorn de treball: configuració i personalització. 

•  Plantilles i signatures corporatives. 

•  Fòrums de notícies (news). 

•  La llibreta d'adreces. Gestió de correus. Gestió de l'agenda. 

· Procedimentals 

•  Descriure els elements que componen un correu electrònic. 

•  Analitzar les necessitats bàsiques de gestió de correu i agenda electrònica. 

•  Configurar diferents tipus de comptes de correu electrònic. 

•  Connectar i sincronitzar agendes de l'equip informàtic amb dispositius mòbils. 

•  Operar amb la llibreta d'adreces. 

•  Treballat amb totes les opcions de gestió de correu electrònic (etiquetes, filtres, 

•  carpetes, entre altres). 

•  Utilitzar opcions d'agenda electrònica. 

UNITAT 9: TÈCNIQUES DE SUPORT 
9.1- Objectius de la unitat de treball . 

Aquesta unitat didàctica s'anirà aplicant juntament amb les altres unitats didàctiques. Aplicar 

tècniques de suport en l'ús d'aplicacions, identificant i resolent incidències. 
  

9.2- Continguts. 

· Conceptuals 
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•  Aplicació de tècniques de suport: 

•  Elaboració de guies i manuals d'ús d'aplicacions. 

•  Formació a l'usuari. 

· Procedimentals 

•  Elaborar guies visuals amb els conceptes bàsics d'ús d'una aplicació. 

•  Identificar problemes relacionats amb l'ús d'aplicacions ofimàtiques. 

•  Utilitzar manuals d'usuari per a instruir en l'ús d'aplicacions. 

•  Aplicar tècniques d'assessorament en l'ús d'aplicacions. 

•  Realitzar informes d'incidències. 

•  Aplicar els procediments necessaris per a salvaguardar la informació i la seva 

recuperació. 

•  Utilitzar els recursos disponibles (documentació tècnica, ajudes en línia, suport tècnic, 

entre altres) per a solucionar incidències. 

•  Solucionar les incidències en el temps adequat i amb el nivell de qualitat esperat. 
  

Metodologia 
1. Explicació i realització d’exercicis pràctics d'instal·lació d'aplicacions, processador de 

texts, full de càlcul, bases de dades, presentacions, imatge digital, vídeo digital, gestió 

de correu i agenda electrònica i suport en l'ús d'aplicacions, amb la col·laboració dels 

alumnes i un canó projector. La tasca del professor serà donar les explicacions 

oportunes per a la realització dels exercicis. 

2. Desprès d’haver donat les explicacions oportunes, els alumnes realitzaran de manera 

individual, exercicis de caire pràctic d’entrega obligada i seran corregits pel professor. 

3. Els alumnes realitzaran treballs en grups i individuals, aquests treballs seran de caire 

pràctic i hauran d’aplicar el continguts donats pel professor o altres materials que podran 

aconseguir (llibres, fotocòpies, etc...). 
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4. Es crearan situacions que motivin a l'alumne a assolir els objectius marcats, promovent 

la investigació i el interès per l'exploració de nous coneixements, de forma que amb 

l'ajuda del debat i l'observació es puguin treure solucions satisfactòries. 

5. La tasca del professor a l'aula d'informàtica serà la de dirigir, organitzar i orientar als 

alumnes, d'altra banda ajudarà als alumnes que no hagin assolit els objectius marcats, 

graduant aquestes ajudes fins que siguin just les imprescindibles, de tal forma que 

l'alumne al acabar el seu treball es pugui sentir satisfet i estimulat per seguir endavant 

en la matèria. 

6. Si ens trobem en diferents nivells dins l’aula, el professor proposarà exercicis de més 

nivell perquè els alumnes puguen avançar en l’aprenentatge i de reforç per aquells 

alumnes amb més dificultats en l'aprenentatge. 

2.3. 1r CFGM SMX - Muntatge i Manteniment d’Equips 

2.3.1. Objectius 
1. Identificar els elements que formen el component físic dels equips informàtics. 
2. Muntar i desmuntar equips microinformàtics. 
3. Realitzar revisió mèdica dels equips muntats. 
4. Realitzar diagnòstic d'equips amb problemes o avaries. 
5. Muntar i desmuntar components mecànics en perifèrics comuns. 
6. Mesurar magnituds elèctriques. 
7. Elaborar i/o interpretar inventaris, pressupostos, parts de muntatge i reparació. 

2.3.2. Continguts 
Continguts actitudinals generals 
 

1. Promoure la tenacitat com a valor fonamental per a la resolució de problemes. 
2. Fomentar el treball en grup. 
3. Estimular la cerca d'informació a fonts externes a la classe. 
4. Mostrar a valorar els avantatges de mantenir el lloc de treball en condicions. 
5. Fomentar la responsabilitat i professionalitat. 
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Continguts conceptuals i procedimentals 
 

UNITAT 1. Representació de la informació 

1. Informàtica i informació 

2. Sistemes de numeració 

3. Representació interna de la informació 

UNITAT 2. Arquitectura informàtica 

1. Història de la informàtica 

2. Model de Von Neumann 

3. Software 

4. Sistema operatiu 

UNITAT 3. Components interns de l'ordinador 

1. La placa base 

2. Components de la placa base 

3. El processador 

4. La memòria RAM 

UNITAT 4. Dispositius de magatzematge 

1. Discos durs 

2. Disqueteres 

3. Unitats òptiques 

4. Memòries Flash 

5. Interfícies 

UNITAT 5. Targetes d'expansió 

1. Targetes d'expansió 
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2. Targeta gràfica 

3. Targeta de xarxa 

4. Targetes multimèdia 

5. Altres targetes 

6. Targetes d'expansió a portàtils 

UNITAT 6. Sistemes d'alimentació d'equips informàtics 

1. Els senyals elèctrics 

2. El multímetre 

3. La font d'alimentació 

4. Sistemes d'alimentació ininterrompuda 

UNITAT 7. Muntatge d'equips informàtics 

1. La caixa i la font d'alimentació 

2. Eines i útils 

3. Precaucions i seguretat 

4. Seqüència de muntatge d'un ordinador 

UNITAT 8. Reparació d'equips 

1. Detecció d'avaries 

2. Avaries de font d'alimentació 

3. Avaries memòria 

4. Avaries de processador 

5. Avaries placa base 

6. Avaries d'unitats 

7. Avaries xarxa 

8. Avaries de perifèrics 
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9. Incompatibilitats 

10. Eines de diagnòstic 

UNITAT 9. Instal·lació de Sistemes Operatius 

1. Particions i formats de sistemes de fitxers 

2. Opcions d'engegada d'un ordinador 

3. Live CD i USB 

4. Clonatge 

UNITAT 10. Perifèrics 

1. Perifèrics d'entrada 

2. Perifèrics de sortida 

3. Perifèrics multimèdia 

4. Perifèrics de comunicació 

UNITAT 11. Empresa d’MME 

1. Creació 

2. Posada en marxa 

3. Activitat amb clients 
 

2.3.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 
 

UD Descripció Sess Setm Sessions Avaluació 

1 Fonaments de la informàtica   21 1a 

2 Arquitectura informàtica   21 1a 

3 Components bàsics de l'ordinador   21 1a 

4 Dispositius de magatzematge   18 1a 
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5 Targetes d'expansió   7 1a 

6 Sistemes d'alimentació d'equips informàtics   4 2a 

7 Muntatge d'equips informàtics + Creació Empreses 14+7 2+1 21 2a 

8 Reparació d'equips   19 2a 

9 Instal·lació de Sistemes Operatius   21 2a 

10 Perifèrics   14 3a 

11 Empresa d’MME   63 3a 

 

2.4. 1r CFGM SMX - Sistemes Operatius Monoestació 

2.4.1. Objectius   
1. Reconeix les característiques dels sistemes d'arxiu, descrivint els seus tipus i 

aplicacions. 
2. Instal·la sistemes operatius, relacionant les seves característiques amb el maquinari 

de l'equip i el programari d'aplicació. 
3. Realitza tasques bàsiques de configuració de sistemes operatius, interpretant 

requeriments i descrivint els procediments seguits. 
4. Realitza operacions bàsiques d'administració de sistemes operatius, interpretant 

requeriments i optimitzant el sistema per al seu ús. 
5. Crea màquines virtuals identificant el seu camp d'aplicació i instal·lant programari 

específic. 

2.4.2. Continguts 
UT1. Caracterització de sistemes operatius 

1. El sistema informàtic. 
2. Programari de base d'un sistema informàtic.  
3. Concepte de sistema operatiu. Elements i estructura del Sistema Operatiu. 
4. Funcions del sistema operatiu. Recursos.  
5. Utilització del sistema operatiu: mode comanda, mode gràfic. 
6. Processos del sistema operatiu. Estats dels processos. Prioritat. 
7. Sistemes operatius actuals. Sistemes operatius lliures i propietaris. 

 

MD-020203-2 28 de 85 

 



 

 
  

Programació de Departament 
INFORMÀTICA 

Curs: 2016/2017 

 

8. Comparativa entre sistemes operatius. Característiques comunes. 
9. Entorns d'aplicació. 

UT2. Operació de sistemes d'arxius 
1. Sistemes d'arxius, arxiu, directori, atributs, permisos. 
2. Operació amb arxius: nom i extensió, comodins, atributs, tipus. Operacions més 

comunes. 
3. Operació amb directoris: nom, atributs, permisos. Operacions més comunes. 
4. Selecció d'un sistema d'arxius. 
5. Tipus de sistemes d'arxius i les seves característiques. 
6. Transaccions. Sistemes transaccionals. 
7. Operacions en sistemes operatius lliures. 
8. Operacions en sistemes operatius propietaris. 

UT3. Instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris  
1. Requisits tècnics del sistema operatiu. Característiques tècniques del maquinari per a 

la instal·lació. 
2. Planificació de la instal·lació: particions, sistema d'arxius. 
3. Selecció d'aplicacions bàsiques a instal·lar. 
4. Paràmetres bàsics de la instal·lació. Requeriments en funció de les aplicacions. 
5. Instal·lació de sistemes operatius lliures. 
6. Instal·lació de sistemes operatius propietaris. 

UT4. Realització de tasques bàsiques sobre sistemes operatius lliures i propietaris 
1. Arrancada i aturada del sistema. Sessions. 
2. Interfícies d'usuari: tipus, propietats i usos. 
3. Configuració de les preferències d'escriptori. 
4. Estructura de l'arbre de directoris. 
5. Compressió/Descompressió. 
6. Actualització del sistema operatiu. 
7. Afegir / eliminar / actualitzar programari del sistema operatiu. 
8. Operacions amb sistemes operatius lliures. 
9. Operacions amb sistemes operatius propietaris. 

UT5. Administració dels sistemes operatius 
1. Gestió de perfils d'usuaris i grups locals. Contrasenyes. 
2. Gestió del sistema d'arxius. 
3. Gestió dels processos del sistema i d'usuari. 
4. Rendiment del sistema. Seguiment de l'activitat del sistema. 
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5. Activació i desactivació de serveis. 
6. Compartició de recursos. 
7. Base de dades de configuració i comportament del sistema operatiu, maquinari instal·lat 

i aplicacions. 
8. Operacions d'administració en sistemes operatius lliures. 
9. Operacions d'administració en sistemes operatius propietaris. 

UT6. Configuració de màquines virtuals 
1. Virtualització i màquina virtual: avantatges i inconvenients. 
2. Programari (propietari i lliure) per a la creació de màquines virtuals: instal·lació. 
3. Creació de màquines virtuals per a sistemes operatius propietaris i lliures. 
4. Configuració i utilització de màquines virtuals. 
5. Aplicacions típiques de les màquines virtuals. 

2.4.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 
 

Unitat de treball Sessions Trim. 

1. Introducció als sistemes informàtics 10 1 

2. Concepte de sistema operatiu; elements i estructura 10 1 

3. Introducció a Linux 15 1 

4. Directoris i arxius en Linux 15 1 

5. Operacions generals damunt sistemes operatius Linux 15 1 i 2 

6. Administració del sistema Linux 15 2 

7. Gestió dels recursos d'un sistema operatiu 15 2 

8. Instal·lació als sistemes operatius monoestació; màquines virtuals 20 2 

9. Introducció a Windows 10 2 i 3 

10. Directoris i arxius en Windows 10 3 

11. Operacions generals damunt sistemes operatius Windows 10 3 

12. Administració del sistema Windows 10 3 

 155  
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2.5. 1r CFGM SMX – Xarxes Locals 

2.5.1. Objectius 
1. Reconèixer l'estructura de xarxes locals cablejades analitzant les característiques 

d'entorns d'aplicació i descrivint la funcionalitat dels seus components. 
2. Desplegar el cablejat d'una xarxa local interpretant especificacions i aplicant tècniques 

de muntatge. 
3. Interconnectar equips en xarxes locals cablejades descrivint estàndards de cablejat i 

aplicant tècniques de muntatge de connectors. 
4. Instal·lar equips en xarxa, descrivint les seves prestacions i aplicant tècniques de 

muntatge. 
5. Mantenir una xarxa local interpretant recomanacions dels fabricants de maquinari o 

programari i establint la relació entre disfuncions i les seves causes. 
6. Complir les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant 

els riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los. 

2.5.2. Continguts 
Desplegament del cablejat 
Caracterització de Xarxes locals: 

● Característiques. Avantatges i inconvenients. 
● Tipus. 
● Elements de xarxa. 
● Topologies. 

Identificació d'elements i espais físics d'una xarxa local: 
● Espais. 
● Quarts de comunicacions. 
● Armaris de comunicacions. Panells de connexions. 
● Canalitzacions 
● Mitjans de transmissió (parell trenat, fibra òptica, entre d'altres). 
● Connectors i preses de xarxa. 
● Eines. 
● Connexió de preses i panells de connexions. 
● Creació de cables. 
● Recomanacions en la instal·lació del cablejat. 

Interconnexió d'equips en xarxes locals: 
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● Adaptadors per xarxa cablejada. 
● Dispositius d'interconnexió de xarxes. 
● Adaptadors per a xarxes sense fils. 
● Dispositius d'interconnexió de xarxes sense fils. 
● Xarxes mixtes. 

Instal·lació / configuració dels equips de xarxa: 
● Procediments d'instal·lació. 
● Protocols. 
● TCP / IP. Estructura. Classes IP. 
● Adreces IP. Ipv4. IPv6. 
● Configuració dels adaptadors de xarxa en sistemes operatius lliures i propietaris. 
● Configuració bàsica dels dispositius d'interconnexió de xarxa cablejada i sense fil. 
● Seguretat bàsica en xarxes cablejades i sense fils. 

Resolució d'incidències d'una xarxa d'àrea local: 
● Estratègies. Paràmetres del rendiment. 
● Incidències físiques i incidències lògiques en xarxes locals. 
● Monitorització de xarxes cablejades i sense fils. 
● Eines de diagnòstic. Comandaments i programes. 

Compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental: 
● Identificació de riscos. 
● Determinació de les mesures de prevenció de riscos laborals. 
● Prevenció de riscos laborals en els processos de muntatge. 
● Equips de protecció individual. 
● Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. 
● Compliment de la normativa de protecció ambiental. 

2.5.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 
 

UD Descripció Sessions Avaluació 

1 Teoria i arquitectura de xarxes 28 1a 

2 Muntatge de xarxes 27 1a 

3 Interconnexió de la xarxa: capa d’enllaç 23 1a 

 

MD-020203-2 32 de 85 

 



 

 
  

Programació de Departament 
INFORMÀTICA 

Curs: 2016/2017 

 

4 Interconnexió de la xarxa: capa de xarxa 35 2a 

5 Interconnexió de la xarxa: capa de transport 23 2a 

6 Interconnexió de la xarxa: capa d’aplicació 20 2a 

7 Configuració de dispositius de xarxes: punt d’accés  18 3a 

8 Configuració de dispositius de xarxes: encaminador 26 3a 

9 Configuració de dispositius de xarxes: commutador 21 3a 

10 Detecció d’incidències de xarxa 7 3a 

11 Monitoratge de xarxes 7 3a 

 

2.6. 1r CFGM SMX - Formació i Orientació Laboral 

2.6.1. Objectius 
Segons el Reial Decret 1691/2007, de 14 de desembre, l’alumne haurà de ser capaç de: 

1. Seleccionar oportunitats de feina, identificant-ne les diverses possibilitats d’inserció i les 
alternatives d’aprenentatge al llarg de tota la vida. 

2. Aplicar les estratègies de la feina en equip, valorant-ne la seua eficàcia i eficiència per a 
la consecució dels objectius de l’organització. 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, 
reconeixent-les en els diferents contractes de treball. 

4. Determinar l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents 
contingències cobertes, identificant-ne les diferents classes de prestacions. 

5. Evaluar els riscos derivats de la seua activitat, analitzant-ne les condicions de treball i 
els factors de risc presents en el seu entorn laboral. 

6. Participar en l’elaboració d’un pla de prevenció de riscos laborals a una petita empresa, 
identificant-ne les responsabilitats dels diferents agents implicats. 

7. Aplicar les mesures de prevenció i protecció, analitzant-ne les situacions de risc en 
l’entorn laboral del tècnic de sistemes microinformàtics i xarxes locals. 
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2.6.2. Continguts 
Els continguts generals són els establerts a la normativa que regula el títol de Tècnic en 
Sistemes Microinformàtics i Xarxes (grau mitjà). Es concreten, per unitats, a l'apartat següent.  

2.6.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 

Unitat didàctica 1: El Dret del Treball 
1. El Dret  

2. Els poders de l'Estat 

3. El Dret del Treball  

4. Les fonts del Dret del Treball 

5. La jerarquia normativa laboral 

6. Els principis d'aplicació de les normes laborals 

7. Els organismes judicials laborals 

8. L'Administració laboral 

9. Els drets i les obligacions del treballador i de l'empresari 

 

Unitat didàctica 2: El contracte de treball 

1. El contracte de treball 

2. Tipus de contractes de treball  

3. Agències privades de col·locació i empreses de treball temporal 

 

Unitat didàctica 3: La jornada laboral i el salari 

 

1. La jornada laboral i l'horari de treball. Treball nocturn i a torns 

2. Les hores extraordinàries 

3. Els períodes de descans 

4. Permisos retribuïts, reducció de la jornada laboral i festes laborals retribuïdes 

5. El calendari laboral 
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6. El salari 

7. Els complements salarials 

8. El salari mínim interprofessional (SMI) 

9. Les garanties del salari 

10. El Fons de Garantia Salarial (Fogasa) 

 

Unitat 4: La nòmina. Supòsits pràctics 
1. La nòmina 

Unitat 5: Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball 

Continguts 
1. La modificació del contracte de treball 

2. La suspensió del contracte de treball  

3. L'extinció del contracte de treball  

4. La quitança 

 

Unitat 6: La Seguretat Social 

 

1. La Seguretat Social 

2. Prestacions contributives de la Seguretat Social 

 

Unitat 7: Representació a l'empresa i negociació col·lectiva 

 
1. El poder de direcció de l'empresari 

2. Procés electoral per elegir els representants dels treballadors 

3. Competències i garanties laborals dels delegats de personal i dels comitès 

d'empresa 

4. Les organitzacions empresarials 
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5. El conflicte laboral 

6. El conveni col·lectiu 

 

Unitat 8: Els equips de treball 

 

1. L'equip de treball  

2. Les bases de l'equip de treball  

3. Grup de treball i equip de treball  

4. Característiques del grup de treball i de l'equip de treball  

5. Característiques que han de reunir els membres d'un equip de treball  

6. Els rols en l'equip de treball  

 

Unitat 9: Els conflictes i la seva resolució 

 

1. El conflicte 

2. Els tipus de conflictes laborals i les seves fonts 

3. L'administració de conflictes laborals 

 

Unitat 10: El mercat de treball i la recerca de feina 
1. El mercat de treball i el procés de recerca de feina 

2. L'autoanàlisi 

3. Les fonts d'informació 

4. La selecció de personal 

 

Unitat 11: Treball i salut 
1. Treball, salut i medi ambient laboral 

2. Les relacions entre treball, salut i medi ambient laboral 
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3. Prevenció de riscos laborals: normativa 

4. Els riscos laborals 

5. Els danys laborals 

6. Tècniques preventives 

7. Drets i obligacions de treballadors i empresaris en matèria preventiva 

 

Unitat 12: Estudi dels riscos a l'empresa 

 
1. Les mesures de prevenció i de protecció 

2. Els riscos derivats de les condicions de seguretat 

3. Els riscos mediambientals 

4. Els equips de protecció individual 

5. Els riscos derivats de la càrrega i de l'organització del treball (riscos psicosocials) 

6. La senyalització de seguretat 

 

 

 

 

Unitat 13: Gestió de la prevenció 

 

1. L'acció preventiva al'empresa 

2. L'organització de l'acció preventiva 

3. El pla d'auto-protecció 

4. Els organismes públics de prevenció de riscos laborals 

Unitat 14: Primers auxilis 

 

1. Els primers auxilis 
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2. La farmaciola a l'empresa  

  
Desenvolupament temporal 
1a avaluació: unitats 1 a 4 (primera part) 

2a avaluació: unitats 4 (segona part) a 8 

3a avaluació: unitats 9 a 14 
 

2.7. 2n CFGM SMX – Aplicacions Web 

2.7.1. Objectius 
1. Instal·lar gestors de contingut, identificant les seves aplicacions i configurant-los segons 

requeriments. 
2. Instal·lar sistemes de gestió d’aprenentatge a distància, descrivint la estructura del lloc 

web i la jerarquia de directoris generada. 
3. Instal·lar serveis de gestió d’arxius web, identificant les seves aplicacions i verificant la 

seva integritat 
4. Instal·lar aplicacions d’ofimàtica web, descrivint les seves característiques i entorns d’ús. 
5. Instal·lar aplicacions web d’escriptori, descrivint les seves característiques i entorns d’ús. 

2.7.2. Continguts 
Instal·lació de gestors de contingut: 

● Instal·lació en sistemes operatius lliures i propietaris. 
● Creació d’usuaris i grups d’usuaris. 
● Utilització de la interfície gràfica. Personalització de l’entorn. 
● Funcionalitats proporcionades pel gestor de continguts. 
● Sindicació. 
● Funcionament dels gestors de contingut. 
● Actualitzacions del gestor de continguts. 
● Configuració de mòduls i menús. 
● Instal·lació de sistemes de gestió d’aprenentatge a distància: 
● Elements lògics: comunicació, materials i activitats. 

Instal·lació en sistemes operatius lliures i propietaris. 
● Modes de registre. Interfície gràfica associada. 
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● Personalització de l’entorn. Navegació i edició.  
● Creació de cursos seguint especificacions. 
● Gestió d’usuaris i grups. 
● Activació de funcionalitats. 

Instal·lació de serveis de gestió d’arxius web: 
● Instal·lació. 
● Navegació i operacions bàsiques.  
● Administració del gestor. Usuaris i permisos. Tipus d’usuari. 
● Creació de recursos compartits. 

Instal·lació d’aplicacions d’ofimàtica web:  
● Instal·lació.  
● Utilització de les aplicacions instal·lades. 
● Gestió d’usuaris i permisos associats. 
● Comprovació de la seguretat. 

Instal·lació d’aplicacions web d’escriptori:  
● Aplicacions de correu web. 
● Instal·lació.  
● Gestió d’usuaris. 

2.7.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 
 

UD Descripció Sessions Avaluació 

1 Introducció a les aplicacions web 14 1a 

2 Aplicacions d'ofimàtica web 8 1a 

3 Fonaments de llenguatge HTML 20 1a 

4 Fulls d’estil CSS 8 2a 

5 Webs dinàmiques amb PHP i MySQL 22 2a 

6 Sistemes gestors de continguts 10 2a 

7 Entorns virtuals d’aprenentatge 10 2a 

8 Emmagatzemament web i multimèdia 8 2a 
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2.8. 2n CFGM SMX – Seguretat Informàtica 

2.8.1. Objectius 
1. Aplicar mesures de seguretat passiva en sistemes informàtics, descriure'n les 

característiques d’entorns i relacionar-les amb les necessitats. 
2. Gestionar dispositius d’emmagatzemament, descriure els procediments efectuats i 

aplicar-hi tècniques per assegurar la integritat de la informació. 
3. Aplicar mecanismes de seguretat activa, descriure’n les característiques i relacionar-les 

amb les necessitats d’ús del sistema informàtic. 
4. Assegurar la privadesa de la informació transmesa en xarxes informàtiques, descriure’n 

les vulnerabilitats i instal·lar-hi programari específic. 
5. Conèixer la legislació i normativa sobre seguretat i protecció de dades analitzant les 

repercussions del seu incompliment 

2.8.2. Continguts 
Aplicació de mesures de seguretat passiva: 

● Ubicació i protecció física dels equips i servidors. 
● Sistemes d’alimentació ininterrompuda. 

Gestió de dispositius d’emmagatzemament: 
● Emmagatzemament de la informació: rendiment, disponibilitat, accessibilitat. 
● Emmagatzemament redundant i distribuït. 
● Emmagatzemament remot i extraïble. 
● Criptografia. 
● Còpies de seguretat i imatges de recolzament. 
● Mitjans d’emmagatzemament. 

Aplicació de mecanismes de seguretat activa: 
● Identificació digital. Firma electrònica i certificat digital. 
● Seguretat en els protocols per comunicacions sense fils. 
● Utilització de tallafocs en un sistema o servidor. 
● Llistes de control d’accés. 
● Política de contrasenyes. 
● Recuperació de dades. 
● Programari maliciós. Classificació. Eines de protecció i desinfecció. 

Assegurament de la privadesa: 
● Mètodes per assegurar la privadesa de la informació transmesa. 
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● Fraus informàtics i robatoris d’informació. 
● Control de la monitorització en xarxes cablejades. 
● Seguretat en xarxes sense fils. 
● Sistemes d’identificació: signatura electrònica, certificats digitals i altres. 
● Tallafocs en equips i servidors. 

Compliment de la legislació i de les normes sobre seguretat: 
● Legislació sobre protecció de dades. 
● Legislació sobre els serveis de la societat de la informació i correu electrònic. 

2.8.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 
 

UD Descripció Sessions Avaluació 

1 Conceptes sobre seguretat informàtica 18 1a 

2 Criptografia 24 1a 

3 Seguretat passiva: equips 14 1a 

4 Seguretat passiva: emmagatzemament 14 1a 

5 Seguretat activa: sistema operatiu i aplicacions 18 2a 

6 Seguretat activa: accés a xarxes 16 2a 

7 Seguretat activa: control de xarxes 26 2a 

8 Atacs i contramesures 10 2a 

 

2.9. 2n CFGM SMX - Serveis en Xarxa 

2.9.1. Objectius 
1. Repàs dels conceptes de Xarxes Locals del curs anterior 
2. Instal·lar i configurar el servei d'adreces dinàmiques DHCP tant a Windows com a Linux 
3. Instal·lar i configurar el servei de resolució de noms DNS tant a Windows com a Linux 
4. Instal·lar i configurar el servei de transferència de fitxers FTP tant a Windows com a 

Linux 
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5. Instal·lar i configurar el servei de enviament i recepció de correu 
6. Instal·lar i configurar el programari adient per a l'accés remot a altres màquines 
7. Projecte Final 

2.9.2. Continguts 

El mòdul conta de 170 sessions (hores) repartides de la següent manera 
 
UNITAT 0: Repàs  - 14 HORES 

●  Adreça IP, màscara de xarxa, subnetting. 
 
UNITAT 1: “Instal·lació de serveis de configuració dinàmica” - 24 HORES 

● DHCP. Rangs, exclusions, concessions i reserves. 
● Instal·lació d'un servei DHCP. 
● Comprovació del funcionament bàsic. 
● Configuració de les assignacions dinàmiques i estàtiques. 
● Configuració dels paràmetres de xarxa del client. 

 
UNITAT 2: “Instal·lació de serveis de resolució de noms” - 26 HORES 

● Sistemes de noms plans i jeràrquics. 
● Zones primàries i secundàries. 
● Tipus de registres. 
● Instal·lació d'un servei DNS. 
● Configuració del servei per fer servir les respostes d'altres DNS. Transferències de 

zona. 
● Creació d'una zona. 
● Realització de transferències entre 2 o més servidors. 
● Comprovació del funcionament del servei de DNS. 

 
UNITAT 3: “Instal·lació de serveis de transferència de fitxers” - 26 HORES 

● Instal·lació d'un servei de FTP 
● Usuaris i grups. 
● Accés anònim. 
● Permisos. Quotes. Límit d'ample de banda. 
● Comandaments de control, autenticació, gestió i transferència de fitxers. 
● Transferències en mode text i binari. Comprovació del servei des de línia d'ordres i en 

mode gràfic. 
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UNITAT 4: “Gestió de servidors de correu electrònic” - 24 HORES 
● Protocols i serveis de descàrrega de correu. 
● Instal·lació d'un servei de correu electrònic. 
● Comptes de correu. 
● Àlies i bústies d'usuari. 
● Protecció del servidor per impedir usos indeguts. 
● Instal·lació d'un servei de recollida correu electrònic. 
● Verificació de l'accés, per mitjà de clients de correu 

UNITAT 5: “Gestió de mètodes d’accès remot” - 12 HORES 
● Descriu mètodes d'accés i administració remota de sistemes. 
● Instal·la un servei d'accés remot en línia de comandaments. 
● Instal·la un servei d'accés remot en manera gràfica. 
● Comprova el funcionament d'ambdós mètodes. 
● Identifica els principals avantatges i deficiències de cadascun. 
● Realitza proves d'accés remot entre sistemes de diferent naturalesa. 
● Realitza proves d'administració remota entre sistemes de diferent naturalesa. 

 
UNITAT 6: Projecte Final 

2.9.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 
 

UD Descripció Sessions Avaluació 
0 Repàs xarxes 14 1a 
1 Servidor DHCP 26 1a 
2 Servidor DNS 30 1a 
3 Servidor FTP 26 1a 
4 Servidor Correu 24 2a 
5 Accès remot 24 2a 
6 Projecte 26 2a 

 

2.10. 2n CFGM SMX - Sistemes Operatius en Xarxa 

2.10.1. Objectius 
1. Instal·lar sistemes operatius en xarxa descrivint les seves característiques i interpretant 

la documentació tècnica. 
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2. Gestionar usuaris i grups de sistemes operatius en xarxa, interpretant especificacions i 
aplicant eines del sistema. 

3. Realitzar tasques de gestió sobre dominis identificant necessitats i aplicant eines 
d'administració de dominis. 

4. Gestionar els recursos compartits del sistema, interpretant especificacions i determinant 
nivells de seguretat. 

5. Realitzar tasques de monitorització i ús del sistema operatiu en xarxa, descrivint les 
eines emprades i identificant les principals incidències. 

6. Realitzar tasques d'integració de sistemes operatius lliures i propietaris, descrivint les 
avantatges de compartir recursos i instal·lant programari específic. 

7. Realitzar tasques d'explotació de sistemes operatius en xarxa a través de diferents 
serveis de terminals. 

8. Gestionar els recursos del sistema a través d'eines administratives centralitzades. 

2.10.2. Continguts 
Continguts actitudinals generals 

El respecte pel professor, pels alumnes i pels treballadors i recursos del centre exigeixen les 
següents actituds: 

1. Assistència i puntualitat. 
2. Interès i curiositat per la matèria i motivació per dominar-la. 
3. Capacitat per parlar i escoltar en els moments adients respectivament. 
4. Puntualitat en l'entrega de treballs, exercicis, pràctiques, etc. 
5. Ús correcte de les instal·lacions i recursos del centre. 
6. Organització i netedat a les tasques realitzades. 
7. Esperit crític, i capacitat d'autoavaluació i autocrítica. 
8. Disposició per treballar en grup (independentment dels agrupaments). 

 
Continguts conceptuals i procedimentals 

1a Avaluació - Sistemes Propietaris 
UT1. Introducció als Sistemes Operatius en Xarxa (Windows) 
Conceptes 

1. Introducció als sistemes operatius en xarxa 
2. Selecció d'un sistema operatiu en xarxa 
3. Característiques de Windows 2008 Server 
4. Planificació de la instal·lació de Windows  2008 Server 
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5. Particions i sistemes de fitxers 
6. Determinació dels components a instal·lar 
7. Fases d'instal·lació 
8. Actualitzacions 

Procediments 
1. Instal·lació de Windows 2008 Server 
2. Fer memòria de la pràctica de instal·lació de Windows 2008 Server 

UT2. Dominis en xarxes Windows 
Conceptes 

1. Introducció a Windows 2008 Server 
2. Engegada i aturada del sistema 
3. Definició de servei de directori i domini 
4. Instal·lació del directori actiu 
5. Eliminació d'un controlador de domini 
6. Objectes que administra un domini 
7. Eines per l'administració de dominis  

Procediments 
1. Instal·lació de directori actiu per un controlador de domini únic amb Windows Server. 
2. Eliminació del directori actiu d'un Windows Server. 

UT3. Usuaris i grups en xarxes Windows 
Conceptes 

1. Grups del directori actiu 
2. Implementació de grups integrats a Active Directory 
3. Usuaris de Active Directory 
4. Administració de comptes d'usuari. 
5. Administració Avançada de Windows Server 

Procediments 
1. Gestió d'usuaris i grups de Active Directory 
2. Creació de relacions de confiança entre dominis i delegació del control d'un domini 

UT4. Administració de xarxes amb Active Directory 
Conceptes 

1. Integracions de clients a un domini 
2. Iniciar sessió en local o des d'un client 
3. Conceptes de permisos i drets 
4. Compartició de recursos 
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5. Configuració de impressores compartides en xarxa 
Procediments 

1. Integració d'un client Windows en un domini 
2. Compartició de recursos i configuració d'impressores compartides en xarxa 

UT5. Utilitats d'administració de xarxa Windows amb Active Directory 
Conceptes 

1. Perfils mòbils d'usuari 
2. Inicialització del sistema operatiu en xarxa 
3. Errades d'engegada 
4. Optimització de memòria 
5. Eines de control i millora del rendiment 
6. Gestió de discs: Quotes 
7. Gestió de processos de serveis 
8. Còpies de seguretat 
9. Automatització de tasques 

Procediments 
1. Gestió de perfils mòbils 
2. Control i optimització del rendiment 
3. Gestió de discs: quotes i còpies de seguretat 

2a Avaluació - Sistemes Lliures 
UT6. Introducció als sistemes operatius en xarxa (Lliures) 

1. Introducció: motivació, concepte i tipologia. 
2. Entorns de virtualització. 
3. Instal·lació i configuració de sistemes operatius GNU/Linux. 

a. Configuració de xarxa. 
b. Instal·lació de programari i actualitzacions. 
c. Usuaris locals 

UT7. Centralització d’usuaris: servei de directori 
1. Concepte de servei de directori. 
2. Estructura LDAP. 
3. Format LDIF. 
4. Conceptes d’autenticació GNU/Linux. 
5. Instal·lació i configuració de servidor LDAP. 
6. Instal·lació i configuració de clients LDAP. 

UT8. Centralització de fitxers i Impressores 
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1. Conceptes. 
2. Sistema de fitxers en xarxa NFS. 
3. Servidor d’impressions CUPS. 

2.10.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 
 

Unitat Didàctica Hores Setmanes 

1a Avaluació - Sistemes Propietaris 

UT1. Introducció als Sistemes Operatius en Xarxa (Windows) 20 2,5 

UT2. Dominis en xarxes Windows 24 3 

UT3. Usuaris i grups en xarxes Windows 12 1,5 

UT4. Administració de xarxes amb Active Directory 16 2 

UT5. Utilitats d'administració de xarxa Windows amb Active Directory 12 1,5 

UT6. Introducció als sistemes operatius en xarxa (Lliures) 24h 3 

UT7. Centralització d’usuaris: servei de directori 32h 4 

UT8. Centralització de fitxers i impressores 32h 4 

TOTAL 180h 21,5 

2.11. 2n CFGM SMX - Empresa i Iniciativa Emprenedora 

2.11.1. Objectius 

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analizant-ne els 
requeriments derivats dels llocs de feina i de las activitats empresarials. 

2. Defineix l’oportunitat de creació de una petita empresa, valorant l’impacte sobre l’entorn 
d’actuació i incorporant valors ètics. 

3. Realitza las activitats per a la constitució y posada en marxa d’una empresa, 
seleccionant la forma jurídica i identificant les obligacions legales associades. 
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4. Realitza activitats de gestió administrativa i financera bàsica d’ una «pime», identificant 
les principals obligacions comptables i fiscals y complimentant la documentació. 

2.11.2. Continguts 

Els continguts bàsics són els establerts a la normativa que regula el títol de Tècnic en Sistemes 
Microinformàtics i Xarxes (grau mitjà). 
Es concreten, per unitats, a l'apartat 2.13.3. 

2.11.3. Unitats i desenvolupament temporal 

Unitat didàctica 1: Autoocupació. Idea de negoci. Innovació. 
1.1. El treball per compte propi. Introducció. 

a. La cultura emprenedora. 

b. L’actuació dels treballadors emprenedors a les empreses. 

1.2. Què significa ser empresari. 

1.3. La idea: creativitat i innovació. 

a. Recerca d’idees de negoci. 

b. Innovació i desenvolupament econòmic. 

c. Tipus d’innovació. 

1.4 Anàlisi i valoració de la idea de negoci. 

 
Unitat didàctica 2: Què he de saber de l’entorn de la meva empresa? 
 
1. L’empresa i el seu entorn. Introducció. 

2. Funcions bàsiques de l’empresa. 

3. L’empresa com a sistema. 

3.1 Característiques de l’empresa com a sistema. 

4. Estructura organitzativa de l’empresa. Organigrama. 

4.1. Els organigrames. 

5. L’entorn de l’empresa. 
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5.1. L’entorn general. 

5.2. L’entorn específic. 

6. Anàlisi de les relacions d’una pime amb l’entorn. Anàlisi DAFO. 

7. Cultura empresarial i imatge corporativa. 

8. Responsabilitat social de l’empresa. 

8.1. El Balanç Social. 

9. L’ètica empresarial. 

 

Unitat didàctica 3: L’estudi de mercat 
 

1. L’estudi del mercat. 

2. El mercat.  

3. Els nostres clients  

4. La competència.  

5. Fonts d’informació.  

6. Màrqueting mix i màrqueting estratègic.  

7. El producte.  

8. El preu.  

9. Donar a conèixer el producte.  

10.  La distribució del producte. 

 

Unitat didàctica 4: Quant costa la meva idea i de quins recursos dispòs 
 

1. Quants diners necessito per muntar la meva empresa? El pla d’inversions i 

despeses.  

2. D’on obtindré els diners? El pla de finançament.  

3. Subvencions.  
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4. Fonts de finançament per al dia a dia. 

 

Unitat didàctica 5: Serà rendible el meu futur negoci? 
1. El pla financer.  

2. El pla de tresoreria.  

3. El compte de resultats.  

4. Nocions bàsiques sobre el balanç.  

5. El balanç final previsional. 

 

Unitat didàctica 6: Quin tipus d’empresa m’interessa? 
 
1. Criteris per triar la forma jurídica. 

1.1. Complexitat de la constitució. Gestió, rapidesa i simplicitat dels tràmits.  

1.2. Nombre de socis. 

1.3. Necessitats econòmiques del projecte. 

1.4. Responsabilitat patrimonial dels promotors. 

1.5. Aspectes fiscals. 

1.6. Altres aspectes. 

2. Característiques dels diferents tipus d’empreses. 

3. L’empresari individual. 

3.1. El treballador autònom. 

4. La societat de responsabilitat limitada. 

5. La societat anònima. 

6. Les societats laborals. 

7. Les societats cooperatives. 

8. Les comunitats de béns i les societats civils. 

9. Les franquícies. 

 

MD-020203-2 50 de 85 

 



 

 
  

Programació de Departament 
INFORMÀTICA 

Curs: 2016/2017 

 

 

Unitat didàctica 7: Començam amb els tràmits 
 
7.1. Introducció. 

7.2. Tràmits per a la constitució d’una empresa. 

7.2.1. L’empresari individual. 

7.2.2. Comunitat de béns i societat civil. 

7.2.3. Societats mercantils. 

7.3. Tràmits de posada en marxa. 

7.4. Classificació dels tràmits en funció del lloc on es duen a terme. 

7.5. La Finestreta Única Empresarial. 

Unitat didàctica 8: Quins impostos he de pagar? 
1. Impostos que han de pagar els diferents tipus d’empreses.  

2. Obligacions fiscals i calendari fiscal.  

3. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).  

4. Impost de Societats (IS). 

5. Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). 

6. Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

 

Unitat didàctica 9: Quins documents he d’utilitzar? 
 
1. Els processos administratius a l’empresa. 

2. Documents relacionats amb la compravenda. 

2.1. La comanda o proposta de comanda. 

2.2. L’albarà. 

2.3. La factura. 

3. Documents relacionats amb el pagament i cobrament. 
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3.1. El rebut. 

3.2. La lletra de canvi. 

3.3. El xec. 

3.4. El pagaré. 

 

Distribució temporal:  

1a avaluació: Unitats 1 a 4. 

2a avaluació: Unitats 5 a 9. 

 

2.12. 2n CFGM SMX – Formació en Centres de Treball 

2.12.1. Objectius 
Aquest mòdul professional contribueix a completar les competències d'aquest títol i els 
objectius generals del cicle, tant aquells que s'han aconseguit en el centre educatiu, com els 
quals són difícils d'aconseguir en el mateix. 

2.12.2. Continguts 
 

Continguts Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació 

1. Identificació de l'estructura i 
organització empresarial 

1. Identifica la estructura i organització de la 
empresa relacionant-la amb la producció i 
comercialització dels productes i serveis que 
ofereixen. 

2. Aplicació de hàbits ètics i laborals 1. Aplica hàbits ètics i laborals, desenvolupant la 
seva activitat professional d'acord a les 
característiques del lloc de treball i procediments 
establerts a l'empresa. 

3. Muntatge i manteniment d'equips 
microinformàtics 

1. Munta equips informàtics, seguint els processos 
del sistema de qualitat establerts. 
2. Participa en el diagnòstic i reparació d'avaries 
aplicant tècniques de manteniment correctiu. 
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4. Maneig d'aplicacions 1. Instal·la aplicacions respectant el pla de treball i 
les necessitats del client. 
2. Assisteix a l'usuari, resolent problemes de 
l'explotació d'aplicacions, segons les normes de 
l'empresa. 

5. Instal·lació de sistemes operatius en 
xarxa 

1. Instal·la sistemes operatius respectant el pla de 
treball i les necessitats del client. 
2. Participa en la instal·lació, engegada i 
manteniment de petites instal·lacions amb serveis 
de xarxa local i Internet, documentant la 
intervenció. 
3. Participar en tasques d'instal·lació, configuració o 
manteniment de sistemes que gestionen 
continguts, aprenentatge a distància, arxius entre 
uns altres, seguint el pla de treball establert. 

 

2.12.3. Unitats i Desenvolupament Temporal 
Durada 
La durada de les pràctiques per aquest cicle formatiu és de 400h. 
 
Períodes i jornades de realització 
S'estableixen dos períodes de realització: 

● Període ordinari de març a juny 
● Període No ordinari de setembre a desembre. 

Les jornades podran ser de  7 o 8 hores realitzades durant 11,5 o 10 setmanes respectivament. 
Si les jornades són de 8 hores, equivaldria a 50 dies; i en jornades de 7 hores a 57 dies. 

2.13. 1r CFGS ASIX - Fonaments de Hardware 

2.13.1. Objectius 
    

1. Configurar equips microinformàtics, components i perifèrics, analitzant les seves 
característiques i relació amb el conjunt. 
 
2. Instal·lar programari de propòsit general avaluant les seves característiques i entorns 
d'aplicació. 
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3. Executar procediments per recuperar el programari basi d'un equip, analitzant-los i utilitzant 
imatges emmagatzemades en memòria auxiliar. 
 
4. Implantar maquinari específic de centres de processament de dades (CPD), analitzant les 
seves característiques i aplicacions. 
 
5. Complir les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant els 
riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los. 
 

2.13.2. Continguts 

    
1. Configuració d'equips i perifèrics: Arquitectura d'ordinadors: 
 

− Esquema i estructura d'un ordinador. 
− Elements funcionals i subsistemes. 
− Composició d'un sistema informàtic: 

• La unitat central de procés. 
• La memòria. 
• El subsistema d'I/S. 
• Tipus d'arquitectures de bus. 
• Interfícies. 

− Components d'integració per a l'assemblatge d'equips informàtics: 
• Xassís, alimentació i refrigeració. 
• Plaques mare, processadors i memòries. 
• Dispositius d'emmagatzematge. Controladors. 
• Perifèrics. Adaptadors per a la connexió de dispositius. 
• Mecanismes i tècniques d'interconnexió. 
• Seqüència d'arrencada d'un equip. Possibilitats. 
• Instal·lació i configuració de dispositius. 
• Normes de seguretat. 

 
− Configuració i verificació d'equips. 
− Programari encastat de configuració d'un equip. 
− Revisió mèdica i diagnòstic. 
− Tècniques de connexió i comunicació. 
− Comunicacions entre sistemes informàtics. 
− Connexió a xarxes. 
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2. Instal·lació de programari d'utilitat i propòsit general per a un sistema informàtic: 
 

− Entorns operatius. 
− Tipus d'aplicacions. 
− Instal·lació i prova d'aplicacions. 
− Necessitats dels entorns d'explotació. 
− Requeriment de les aplicacions. 
− Comparació d'aplicacions. Avaluació i rendiment. 
− Programari de propòsit general: 

• Ofimàtica i documentació electrònica. 
• Imatge, disseny i multimèdia. 
• Programació. 
• Clients per a serveis d'Internet. 
• Programari a mida. 

− Utilitats: 
• Compressors. 
• Monitoratge i optimització del sistema. 
• Gestió de fitxers i recuperació de dades. 
• Gestió de discos. Fragmentació i particionament. 
• Seguretat. 
• Antivirus, antiespies i tallafocs. 

 
3. Creació d'imatges de programari. Respatller del programari basi d'un sistema: 
 

− Particionat de discos. 
− Còpies de seguretat. Imatges. 
− Opcions d'arrencada d'un sistema.  
− Creació d'imatges. 
− Recuperació d'imatges. 

 
4. Implantació de maquinari en centres de processament de dades (CPD): 
 

− Arquitectures d'ordinadors personals, sistemes departamentals i grans ordinadors. 
− Estructura d'un CPD. Organització. 
− Seguretat física. 
− Components específics en solucions empresarials: 

• Bastidors o «racks». 
• Dispositius de connexió en calenta. 
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• Discos. 
• Fonts d'alimentació. 
• Control remot. 

− Arquitectures d'alta disponibilitat. 
− Inventariat del maquinari. 

 
5. Compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental: 
 

− Identificació de riscos. 
− Determinació de les mesures de prevenció de riscos laborals. 
− Prevenció de riscos laborals en els processos de muntatge i manteniment. 
− Equips de protecció individual. 
− Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. 
− Compliment de la normativa de protecció ambiental. 

 

2.13.3. Unitats i desenvolupament temporal 

 

UD Descripció Sessions Avaluació 

1 Esquema I estructura d'un ordinador  1a 

2 Arquitectura de Von Neuman  1a 

3 Elements funcionals I subsistemes  1a 

4 Components d'integració d'un sistema informàtic  1a 

5 Seqüència d'inici d'un equip  1a 

6 Revisió i diagnòstic  2a 

7 Entorns operatius. Sistemes d'arxius  2a 

8 Tipus de programari I llicències  2a 

9 Eines del sistema. Rendiment  2a 

10 Protecció de les dades. Còpies de seguretat  2a 
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11 Recuperació del sistema  3a 

12 El centre de procés de dades (CPD). Estructura i 
organització 

 3a 

13 Sistemes d'alta disponibilitat  3a 

14 La seguretat I salut en el treball  3a 

15 Riscos específics de l’àmbit de la família professional  3a 

16 Protecció ambiental en l’àmbit de la família professional  3a 

 

2.14. 1r CFGS ASIX - Gestió de Bases de Dades 

2.14.1. Objectius 
1. Reconeix els elements de les bases de dades analitzant les seves funcions i valorant la 
utilitat de sistemes gestors. 
2. Reconeix els elements de les bases de dades analitzant les seves funcions i valorant la 
utilitat de sistemes gestors. 
3. Realitza el disseny físic de bases de dades utilitzant assistents, eines gràfiques i el 
llenguatge de definició de dades. 
4. Consulta la informació emmagatzemada manejant assistents, eines gràfiques i el llenguatge 
de manipulació de dades. 
5. Modifica la informació emmagatzemada utilitzant assistents, eines gràfiques i el llenguatge 
de manipulació de dades. 
6. Executa tasques d'assegurament de la informació, analitzant-les i aplicant mecanismes de 
salvaguarda i transferència. 

2.14.2. Continguts 

Sistemes d'emmagatzematge de la informació: 
- Fitxers (plans, indexats i accés directe, entre d'altres). 
- Bases de dades. Conceptes, usos i tipus segons el model de dades, la ubicació de la 
informació. 
- Sistemes gestors de base de dades: funcions, components i tipus. 
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Disseny lògic de bases de dades: 
- Model de dades. 
- La representació del problema: els diagrames E / R entitats i relacions. Cardinalitat. Debilitat. 
- El model E / R ampliat. 
- El model relacional: Terminologia del model relacional. Característiques d'una relació. Claus 
primàries i claus alienes. 
- Pas del diagrama E / R al model relacional. 
- Normalització. 
 
Disseny físic de bases de dades: 
- Eines gràfiques proporcionades pel sistema gestor per a la implementació de la base de 
dades. 
- El llenguatge de definició de dades. 
- Creació, modificació i eliminació de bases de dades. 
- Creació, modificació i eliminació de taules. Tipus de dades. 
- Implementació de restriccions. 
 
Realització de consultes: 
- Eines gràfiques proporcionades pel sistema gestor per a la realització de consultes. 
- La sentència SELECT. 
- Selecció i ordenació de registres. Tractament de valors nuls. 
- Consultes de resum. Agrupament de registres. 
- Unió de consultes. 
- Composicions internes i externes. 
- Subconsultes. 
 
Edició de les dades: 
- Eines gràfiques proporcionades pel sistema gestor per a l'edició de la informació. 
- Les sentències INSERT, DELETE i UPDATE. 
- Subconsultes i combinacions en ordres d'edició. 
- Transaccions. Sentències de processament de transaccions. 
- Accés simultani a les dades: polítiques de bloqueig. 
 
Construcció de guions: 
- Introducció. Llenguatge de programació. 
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- Tipus de dades, identificadors, variables. 
- Operadors. Estructures de control. 
 
Gestió de la seguretat de les dades: 
- Recuperació de fallades. 
- Còpies de seguretat. 
- Eines gràfiques i utilitats proporcionades pel sistema gestor per a la realització i recuperació 
de còpies de seguretat. 
- Sentències per a la realització i recuperació de còpies de seguretat. 
- Eines gràfiques i utilitats per a importació i exportació de dades. 
- Transferència de dades entre sistemes gestors. 
 

2.14.3. Unitats i desenvolupament temporal 

 

UD Descripció Sessions Avaluació 

0 Presentació del mòdul 2 1a 

1 Sistemes d'emmagatzematge de la informació 24 1a 

2 Disseny lògic de bases de dades: Model E/R 20 1a 

3 Disseny lògic de bases de dades: Model relacional 20 1a 

4 Trasformació de model E/R a relacional 10 1a 

5 Normalització 10 1a 

6 Disseny físic de bases de dades:DDL 24 2a 

7 Disseny físic de bases de dades: Workbench 15 2a 

8 Realització de consultes: Select 8 2a 

9 Realització de consultes:order by, group by 4 2a 

10 Realització de consultes:funcions 16 2a 
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11 Realització de consultes:join 24 2a 

12 Edició de les dades 20 3a 

13 Construcció de guions: Llenguatge de programació 20 3a 

14 Construcció de guions: Disparadors 10 3a 

15 Construcció de guions: Events 10 3a 

 

2.15. 1r CFGS ASIX - Implantació de Sistemes Operatius 

2.15.1. Objectius 
1. Instal·la sistemes operatius, analitzant les seves característiques i interpretant la 

documentació tècnica. 
2. Configura el programari de base, analitzant les necessitats d’explotació del sistema 

informàtic. 
3. Assegura la informació del sistema, descrivint els procediments i utilitzant còpies de 

seguretat i sistemes tolerants a fallades. 
4. Centralitza la informació en servidors administrant estructures de dominis i analitzant els 

seus avantatges. 
5. Administra l’accés a dominis analitzant i respectant requeriments de seguretat. 
6. Detecta problemes de rendiment, monitorant el sistema amb les eines adequades i 

documentant el procediment. 
7. Audita la utilització i accés a recursos, identificant i respectant les necessitats de 

seguretat del sistema. 
8. Implanta programari específic amb estructura client/servidor donant resposta als 

requisits funcionals. 

2.15.2. Continguts 

UT1. Instal·lació de programari lliure i propietari 
1. Estructura d'un sistema informàtic. Arquitectura d'un sistema operatiu. Funcions d'un 

sistema operatiu. Tipus de sistemes operatius: monousuari i multiusuari. 
2. Sistemes operatius lliures. 
3. Sistemes propietaris. 
4. Tipus d'aplicacions. 
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5. Llicències i tipus de llicències. 
6. Gestors d'arrencada. 
7. Consideracions prèvies a la instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris. 

Instal·lació de sistemes operatius. Requisits, versions i llicències. 
8. Instal·lació/desinstal·lació d'aplicacions. Requisits, versions i llicències. 
9. Actualització de sistemes operatius i aplicacions: sistemes operatius monousuari i 

multiusuari. 
10. Instal·lació de pegats de seguretat, funcionalitat i altres. 
11. Fitxers d'inici de sistemes operatius. 
12. Registre del sistema. 
13. Actualització i manteniment de controladors de dispositius. 

UT2. Administració de programari de base 
1. Administració d'usuaris i grups locals. Usuaris i grups predeterminats. Seguretat de 

comptes d'usuari. Seguretat de contrasenyes. 
2. Administració de perfils locals d'usuari. 
3. Configuració del protocol TCP/IP en un client de xarxa. 
4. Configuració de la resolució de noms. 
5. Fitxers de configuració de xarxa. 
6. Configuració de la xarxa alternativa personalitzada. 
7. Resolució de problemes de connectivitat en sistemes operatius en xarxa. 
8. Configuració de les opcions d'accessibilitat d'un sistema operatiu. 
9. Optimització de sistemes per a ordinadors portàtils. Arxius de xarxa sense connexió. 

UT3. Administració i assegurament de la informació 
1. Sistemes d'arxius. Sistemes d'arxius distribuïts, transaccionals, xifrats, virtuals, entre 

d'altres. 
2. Gestió de sistemes d'arxius mitjançant ordres i entorns gràfics. 
3. Gestió d'enllaços. 
4. Estructura de directoris de sistemes operatius lliures i propietaris. 
5. Recerca d'informació del sistema mitjançant comandes i eines gràfiques. Identificació 

del programari instal·lat mitjançant comandes i eines gràfiques. Gestió de la informació 
del sistema. Rendiment. Estadístiques. 

6. Muntatge i desmuntatge de dispositius en sistemes operatius. Automatització. 
7. Eines d'administració de discos. Particions i volums. Desfragmentació i revisió. 
8. Extensió d'un volum. Volums distribuïts. RAID0 per programari. Tolerància a fallades de 

maquinari. RAID1 i RAID5 per programari. 

 

MD-020203-2 61 de 85 

 



 

 
  

Programació de Departament 
INFORMÀTICA 

Curs: 2016/2017 

 

9. Muntar volums en carpetes. 
10. Tolerància a fallades de Programari de les dades. 
11. Tipus de còpies de seguretat. Còpies totals, còpies incrementals, còpies diferencials i 

altres tipus de còpia. 
12. Plans de còpies de seguretat. Programació de còpies de seguretat. 
13. Recuperació en cas de fallada del sistema. 
14. Discos d'arrencada. Discos de recuperació. 
15. Còpies de seguretat del sistema. Recuperació del sistema mitjançant consola. Punts de 

recuperació. 
16. Creació i recuperació d'imatges de servidors. Quotes de disc. Nivells de quota i nivells 

d'advertència. Servei de fitxers distribuïts. 
17. Encriptació de dades. 
18. Compressió de dades. 

UT4. Administració de dominis 
1. Estructura treball en grup. 
2. Estructura client-servidor. 
3. Protocol LDAP. 
4. Concepte de domini. Subdominis. Requisits necessaris per muntar un domini. Replicació 

de dominis. 
5. Administració de comptes. Comptes predeterminats. Contrasenyes. Bloquejos de 

compte. 
6. Comptes d'usuaris i equips. 
7. Perfils mòbils i obligatoris. 
8. Carpetes personals. 
9. Scripts d'inici de sessió. 
10. Plantilles d'usuari. Variables d'entorn. 
11. Administració de grups. Tipus. Estratègies de nidificació. Grups predeterminats. 

Administració d’Unitats Organitzatives. Estratègies d'organització. Delegació de 
l'administració. 

UT5. Administració de l'accés al domini 
1. Equips del domini. 
2. Permisos i drets. 
3. Administració de l'accés a recursos. SAMBA. NFS. 
4. Permisos de xarxa. Permisos locals. Herència. Permisos efectius. 
5. Delegació de permisos. 

 

MD-020203-2 62 de 85 

 



 

 
  

Programació de Departament 
INFORMÀTICA 

Curs: 2016/2017 

 

6. Llistes de control d'accés. 
7. Directives de grup. Drets d'usuaris. Directives de seguretat. Objectes de directiva. Àmbit 

de les directives. Plantilles. 
UT6. Supervisió del rendiment del sistema 

1. Eines de monitoratge en temps real. 
2. Eines de monitoratge continuat. 
3. Eines d'anàlisi del rendiment. 
4. Tipus de successos: Successos del sistema, successos de seguretat, successos 

d’aplicacions, etc. 
5. Registres de successos. 
6. Monitoratge de successos. 
7. Gestió d'aplicacions, processos i subprocessos. 
8. Monitoratge d'aplicacions i processos. 
9. Monitoratge del sistema. 
10. Monitoratge del rendiment del sistema mitjançant histogrames, gràfics i informes. Tipus 

de registres del rendiment del sistema: delimitats per comes, tabulacions, binaris, cíclics, 
sql, entre d’altres. 

11. Eines per analitzar registres de rendiment. 
UT7. Directives de seguretat i auditories 

1. Requisits de seguretat del sistema i de les dades. Seguretat a nivell d'usuaris i seguretat 
a nivell d'equips. Drets d'usuari: accés a recursos de maquinari i de programari. 

2. Establiment de grups d'usuaris. Directives de seguretat local. 
3. Registre del sistema operatiu. Objectius de l'auditoria. 
4. Àmbit de l'auditoria. Aspectes auditables. 
5. Mecanismes d'auditoria. Alarmes i accions correctives. Informació del registre 

d'auditoria. 
6. Tècniques i eines d'auditoria. 
7. Informes d'auditoria. 

UT8. Resolució d'incidències i assistència tècnica 
1. Interpretació, anàlisi i elaboració de documentació tècnica. 
2. Interpretació, anàlisi i elaboració de manuals d'instal·lació i configuració de sistemes 

operatius i aplicacions. 
3. Llicències de client i llicències de servidor. 
4. Control de versions i llicències. Instal·lacions desateses. 
5. Implementació de fitxers de respostes. 
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6. Servidors d'actualitzacions automàtiques. 
7. Resolució d'incidències per via telemàtica. Parts d'incidències. 
8. Protocols d'actuació. 
9. Administració remota. 
10. Inventaris de programari. 
11. Assistència en línia a l'usuari. 

2.15.3. Unitats i desenvolupament temporal 

 

Unitat Didàctica Hores Setmanes 

1a Avaluació 

1. Introducció a la implantació de sistemes operatius 14 2 

2. Instal·lació de programari (sistema propietari) 14 2 

3. Administració de programari de base (sistema propietari) 14 2 

4. Administració i assegurament de la informació (sistema propietari) 14 2 

5. Administració de dominis (sistema propietari) 12 2 

2a Avaluació 

6. Administració de l'accés al domini (sistema propietari) 11 1,5 

7. Supervisió del rendiment del sistema (sistema propietari) 15 2 

8. Directives de seguretat i auditories (sistema propietari) 14 2 

9. Resolució d'incidències i assistència tècnica (sistema propietari) 14 2 

10. Instal·lació de programari (sistema lliure) 11 1,5 

11. Administració de programari de base (sistema lliure) 7 1 

3a Avaluació 
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12. Administració i assegurament de la informació (sistema lliure) 14 2 

13. Administració de dominis (sistema lliure) 10 1,5 

14. Administració de l'accés al domini (sistema lliure) 11 1,5 

15. Supervisió del rendiment del sistema (sistema lliure) 10 1,5 

16. Directives de seguretat i auditories (sistema lliure) 11 1,5 

17. Resolució d'incidències i assistència tècnica (sistema lliure) 14 2 

TOTAL 210 30 

2.16. 1r CFGS ASIX - Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió 
d’Informació 

2.16.1. Objectius 
1. Reconèixer les característiques de llenguatges de marques analitzant i interpretant 

fragments de codi. 
2. Utilitzar llenguatges de marques per la transmissió d’informació a través de la Web 

analitzant l’estructura dels documents i identificant els seus elements. 
3. Generar canals de continguts analitzant i utilitzant tecnologies de sindicació. 
4. Establir mecanismes de validació per documents XML utilitzant mètodes per definir la 

seva sintaxi i estructura. 
5. Realitzar conversions sobre documents XML utilitzant tècniques i eines de 

processament. 
6. Gestionar informació en format XML analitzant i utilitzant tecnologies 

d’emmagatzematge i llenguatges de consulta. 
7. Treballar amb sistemes empresarials de gestió d’informació realitzant tasques 

d’importació, integració, assegurament i extracció de la informació. 

2.16.2. Continguts 

Reconeixement de les característiques dels llenguatges de marques: 
● Concepte de llenguatge de marques. 
● Característiques comunes. 
● Identificació d’ámbits d’aplicació. 
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● Classificació. 
● XML: estructura i sintaxi. 
● Etiquetes. 
● Eines d’edició. 
● Elaboració de documents XML ben formats. 
● Utilització d’espais de noms en XML. 

Utilització de llenguatges de marques en entorns web: 
● HTML: estructura d'una pàgina web. 
● Identificació d'etiquetes i atributs d'HTML. 
● XHTML: diferències sintàctiques i estructurals amb HTML. 
● Avantatges d'XHTML HTML. 
● Versions de HTML i de XHTML. 
● Eines de disseny web. 
● Transmissió d'informació per mitjà de llenguatges de marques. 
● Fulls d'estil. 

Aplicació dels llenguatges de marques a la sindicació de continguts: 
● Característiques de la sindicació de continguts. 
● Àmbits d'aplicació. 
● Estructura dels canals de continguts. 
● Tecnologies de creació de canals de continguts. 
● Validació. 
● Utilització d'eines. 
● Directoris de canals de continguts. 
● Agregació. 

Definició d'esquemes i vocabularis en XML: 
● Definició de l'estructura de documents XML. 
● Definició de la sintaxi de documents XML. 
● Utilització de mètodes de definició de documents XML. 
● Creació de descripcions. 
● Associació amb documents XML. 
● Validació. 
● Eines de creació i validació. 
● Documentació d'especificacions. 

Conversió i adaptació de documents XML: 
● Tècniques de transformació de documents XML. 
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● Formats de sortida. 
● Àmbits d'aplicació. 
● Descripció de l'estructura i de la sintaxi. 
● Utilització de plantilles. 
● Utilització d'eines de processament. 
● Verificació del resultat. 
● Depuració. 
● Elaboració de documentació. 

Emmagatzematge d'informació: 
● Utilització de XML per a emmagatzematge d'informació. 
● Àmbits d'aplicació. 
● Sistemes d'emmagatzematge d'informació. 
● Inserció i extracció d'informació en XML. 
● Tècniques de recerca d'informació en documents XML. 
● Manipulació d'informació en format XML. 
● Llenguatges de consulta i manipulació. 
● Emmagatzematge XML natiu. 
● Eines de tractament i emmagatzematge d'informació en format XML. 

Sistemes de gestió empresarial: 
● Instal·lació. 
● Identificació de fluxos d'informació. 
● Adaptació i configuració. 
● Integració de mòduls. 
● Elaboració d'informes. 
● Planificació de la seguretat. 
● Implantació i verificació de la seguretat. 
● Integració amb aplicacions ofimàtiques. 
● Exportació d'informació. 

2.16.3. Unitats i desenvolupament temporal 

 

UD Descripció Sessions Avaluació 

1 Introducció als llenguatges de marques 8 1a 
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2 Emmagatzematge i transmissió d’informació: XML 16 1a 

3 Entorns web: HTML i XHTML 20 1a 

4 Fulls d’estil CSS 18 2a 

5 Definició d'esquemes i vocabularis en XML: DTD i XSD 14 2a 

6 Sindicació de continguts RSS 10 2a 

7 Conversió i adaptació de documents XML: XSLT i XPath 12 3a 

8 Bases de dades natives XML. XQuery 10 3a 

9 Sistemes empresarials de gestió d'informació 10 3a 

10 Serveis web 12 3a 

 

2.17. 1r CFGS ASIX - Planificació i Administració de Xarxes 

2.17.1. Objectius 
A continuació es mostren el resultats d'aprenentatge (RA) d'aquest mòdul: 

1. Reconèixer l'estructura de les xarxes de dades identificant els seus elements i principis 
de funcionament. 

2. Integrar ordinadors i perifèrics en xarxes cablejades i sense fils, avaluant el seu 
funcionament i prestacions. 

3. Administrar commutadors establint opcions de configuració per a la seva integració a la 
xarxa. 

4. Administrar les funcions bàsiques d'un router establint opcions de configuració per a la 
seva integració a la xarxa. 

5. Configurar xarxes locals virtuals identificant el seu camp d'aplicació. 
6. Realitzar tasques avançades d'administració de xarxa analitzant i utilitzant protocols 

dinàmics d'encaminament. 
7. Connectar xarxes privades a xarxes públiques identificant i aplicant diferents 

tecnologies. 
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2.17.2. Continguts 

Els continguts bàsics són els establerts a la normativa que regula el títol de Tècnic Superior en 
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (grau superior). Es concreten, per unitats, a 
l'apartat 2.17.3. 

2.17.3. Unitats i desenvolupament temporal 

 

UNITATS DIDÀCTIQUES  AVA  NÚM 

UD1: Introducció als sistemes de comunicacions i a les arquitectures de 
xarxa 

1a 10 

UD2: Anàlisi del nivell d'aplicació 10 

UD3: Anàlisi del nivell de transport 5 

UD4: Anàlisi del nivell de xarxa, Adreçament a la xarxa 20 

UD5: Anàlisi del nivell d'enllaç de dades  10 

UD6: Connexió de xarxes a nivell físic, Ethernet 2a 20 

UD7: Administració de commutadors 15 

UD8: Administració d'enrutadors 25 

UD9: Configuració de protocols dinàmics d'enrutament 15 

UD10: Configuració de xarxes virtuals 3a 10 

UD11: Administració de xarxes inalàmbriques 15 

UD12: Connexió a xarxes d'àrea extensa 20 

 
1. UD1: Introducció als sistemes de comunicacions i a les arquitectures de xarxa 

○ Evolució de les xarxes de dades 
○ Terminologia de xarxes, topologies, arquitectures i protocols 
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○ Encapsulament de la informació 
○ Protocols i serveis 
○ Piles de protocols 
○ El model OSI 
○ El model TCP/IP 
○ Sistemes de numeració decimal, binari i hexadecimal. Conversió entre sistemes 
○ Representació de la informació en el medis de transmissió 

2. UD2: Anàlisi del nivell d'aplicació 
○ Introducció 
○ Capa d’aplicacions, la interfície entre l’humà i la xarxa 
○ Models de la capa d’aplicacions, serveis 
○ Protocols rellevants de la capa d’aplicacions 

3. UD3: Anàlisi del nivell de transport 
○ Introducció 
○ Funcions de la Capa de transport 
○ TCP, El servei orientat a connexió 

■ Ports i sockets 
■ Administració de sessions 

○ UDP, el servei no orientat a connexió 
4. UD4: Anàlisi del nivell de xarxa, Adreçament a la xarxa 

○ Introducció 
○ El rol de la capa de xarxa 
○ El protocol IP 

■ Adreçament en una xarxa 
■ Subxarxes 
■ CIDR 
■ VLSM 
■ IPv6 

○ Fonaments de l’enrutament 
■ Processos d’enrutament 

○ Protocols de la capa de xarxa 
■ ICMP 
■ ARP 

○ Protocols d’assignació d’IP dinàmica 
■ RARP 
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■ BOOTP, DHCP 
5. UD5: Anàlisi del nivell d'enllaç de dades 

○ El rol de la capa d’enllaç: accés al medi 
○ La capa d’enllaç, entre el software i el hardware 
○ Control d’accés al medi 
○ Tècniques d’accés al medi 
○ Topologies de capa d’enllaç 

6. UD6: Connexió de xarxes a nivell físic, Ethernet 
○ El rol de la capa física 
○ Representació de la senyal en el medi físic 
○ Organismes que governen els estàndards 
○ Tècniques de codificació 
○ Nomenclatura i característiques físiques del medi físic 

7. UD7: Administració de commutadors 
○ Introducció als dispositius de interconnexió de xarxes.  
○ Dispositius de la capa d’enllaç de dades.  
○ La Ethernet commutada. 
○ La segmentació i la microsegmentació de la xarxa.  
○ Els commutadors i els dominis de col•lisió i “broadcast” 
○ Configuració del commutador 
○ Les tormentes de “broadcast” 
○ El protocol Spanning-Tree 

8. UD8: Administració d'enrutadors 
○ Els enrutadors a les LAN i a les WAN.  
○ Tipus d’enrutament 
○ La taula de rutes 
○ Enrutament estàtic entre xarxes IP 
○ Protocols d’enrutament dinàmic 
○ Configuració i administració d'un «router» 
○ ACL 

9. UD9: Configuració de protocols dinàmics d'enrutament 
○ Protocols d’enrutament dinàmic 
○ IGPs (Interior Gateway Protocol) 
○ EGPs (Exterior Gateway Protocol) 
○ Configuració i administració de protocols d'enrutament dinàmics 
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10. UD10: Configuració de xarxes virtuals 
○ Introdució a les VLANs 
○ El disseny de xarxes locals a tres capes (nucli, distribució i accés) 
○ Implantació i configuració de xarxes virtuals 
○ Diagnòstic de incidències en xarxes virtuals 
○ Definició d'enllaços troncals als commutadors i «router» 
○ El protocol IEEE802.1Q 
○ Protocols per a l'administració centralitzada de xarxes virtuals; el protocol VTP 
○ Intruccions per a la configuracio de VLANs amb comutador Cisco 

11. UD11: Administració de xarxes inalàmbriques 
○ Introducció a les tecnologies WAN: Frame Relay, RDSI, ADSL 
○ Les tecnologies Wifi y Wimax 
○ Les tecnologies UMTS y HDPA 

12. UD12: Connexió a xarxes d'àrea extensa 
○ Adreçament intern i adreçament extern 
○ NAT origen i NAT destí 
○ NAT estàtic, dinàmic, de sobrecarrega (PAT) e invers 
○ Configuració de NAT 
○ Diagnòstic de incidències de NAT 
○ Configuració de PAT 
○ Diagnòstic de errades de PAT 

2.18. 1r CFGS ASIX - Formació i Orientació Laboral 

2.18.1. Objectius 
L’objectiu general és que l’alumne pugui insertar-se laboralment i desenvolupar la seva carrera 
professional en el sector de l’administració de sistemes informàtics en xarxa. 
La formació del mòdul contribueix a assolir els objectius generals p), q), r) i t) del cicle formatiu i 
les competències q), r) i t) del títol.  

2.18.2. Continguts 

U.D.1: El Dret del Treball 
1. Evolució del Dret del Treball. 
2. El treball i el Dret Laboral. 
3. Les fonts del Dret del Treball. 
4. Principis per a l’aplicació de les normes laborals. 
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5. Drets i deures dels treballadors. 
6. Organismes públics en matèria laboral. 

U.D.2: Recerca activa de feina 
1. Planificació de la carrera professional. 
2. Autoanàlisi personal i professional. 
3. Presa de decisions. 
4. Pla d’acció per a la recerca de feina per compte d’altri. 
5. L’autoocupació. 
6. L’ocupació en les administracions públiques. 
7. Oportunitats d’ocupació i d’aprenentatge a Europa. 
8. Formació permanent. 

U.D.3: Selecció de personal 
1. La carta de presentació. 
2. El currículum vitae . 
3. L’entrevista de feina. 

U.D.4: L’organització del treball i els nous entorns emergents 
1. L’organització del treball. 
2. Els models d’organització d’empreses. 
3. Els factors que influeixen en l’actual organització empresarial. 
4. Els nous entorns d’organització del treball. 
5. Beneficis per als treballadors dels nous entorns organitzatius. 

U.D.5: El contracte de treball i les modalitats de contractació 
1. El contracte de treball. 
2. Tipus de contractes. 
3. Altres formes de contractació. 

U.D.6: La jornada laboral i la seva retribució 
1. La jornada laboral. 
2. El salari. 

U.D.7: El rebut de salaris: la nòmina 
1. El rebut de salaris. 
2. Bases de cotització a la Seguretat Social. 
3. Base de retenció de l’IRPF. 
4. Càlcul de deduccions. 
5. Casos pràctics de diferents situacions de rebuts de salaris. 

U.D.8: Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball 
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1. Modificació del contracte de treball. 
2. Suspensió del contracte de treball. 

U.D. 9: Participació dels treballadors a l’empresa 
1. Dret de sindicació 
2. Organitzacions sindicals i empresarials. 
3. Representació dels treballadors. 
4. Negociació col.lectiva. 
5. Conflictes laborals. 

U.D.10: El sistema de la Seguretat Social 
1. La Seguretat Social. 
2. Prestacions de la Seguretat Social. 

U.D.11: Treball en equip 
1. Les persones que componen el treball en equip. 
2. Característiques i funcions del treball en equip. 
3. La comunicació en el treball en equip. 
4. Avantatges i inconvenients de treballar en equip. 
5. Tipus de treball en equip. 
6. Condicions perquè el treball en equip sigui eficaç. 
7. Fases en la formació dels equips. 
8. Tècniques per treballar en equip. 

U.D.12: Els conflictes a l’empresa 
1. Definició, característiques i etapes del conflicte. 
2. Causes habituals del conflicte en el món laboral. 
3. Tipus de conflictes laborals. 

U.D.13: La salut laboral 
1. El treball i la salut. 
2. El marc jurídic de la prevenció. 
3. Conceptes bàsics sobre la prevenció de riscos laborals. 
4. Els riscos laborals, les condicions de treball i els factors de risc. 
5. Els danys a la salut dels treballadors. 
6. Les tècniques de prevenció. 
7. Les obligacions dels empresaris en prevenció de riscos laborals. 
8. Drets i obligacions dels treballadors. 
9. Les empreses de treball temporal (ETT) i la prevenció de riscos laborals. 
10. La responsabilitat de l’empresa en matèria de prevenció. 
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U.D.14: Els riscos laborals derivats de les condicions ambientals 
1. Factors lligats al medi ambient de treball. 

U.D.15: Els riscos derivats de les condicions de seguretat, ergonòmiques i psicosocials 
1. Factors de risc derivats de les condicions de seguretat. 
2. Factors derivats de la càrrega de treball. 
3. Factors de risc psicosocials. 

U.D.16: La gestió de la prevenció a l’empresa 
1. Gestió de la prevenció a l’empresa. 
2. El Pla de prevenció. 
3. Organització de la prevenció a l’empresa. 
4. La gestió dels accidents de treball. 
5. Organismes públics relacionats amb la prevenció. 

U.D.17: Mesures de prevenció i de protecció. El Pla d’autoproteccio 
1. Prevenció i protecció. 
2. Senyalització de seguretat. 
3. Les mesures d’emergència. 
4. El Pla d’autoprotecció. 

U.D.18: Els primer auxilis a l’empresa 
1. Els primers auxilis. 
2. Suport vital bàsic. 
3. Tècniques d’actuació davant altres emergències. 
4. Farmaciola de primers auxilis.  

2.18.3. Unitats i desenvolupament temporal 

1a avaluació: unitats 1 a 5. 
2a avaluació: unitats 6 a 10. 
3a avaluació: unitats 11 a 18. 

3. Avaluació 

3.1. Criteris d'avaluació i mínims 

3.1.1. Criteris d'avaluació 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes 
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Són, per cadascun dels mòduls, els fixats a l’annex I del Reial Decret 1691/2007, de 14 de 
desembre del BOE publicat el dijous 17 de gener de 2008, que estableix el Títol de Tècnic en 
Sistemes Microinformàtics i Xarxes. 
 
Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 
Són, per cadascun dels mòduls, els fixats a l’annex I del Reial Decret 1629/2009, de 30 
d’octubre del BOE publicat el dimecres 18 de novembre de 2009, que estableix el Títol de 
Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. 
 
Batxillerat d’història i ciències socials - Tecnologies de la informació i les comunicacions 
Són els que ens permetin comprovar l’assoliment dels objectius generals de l’assignatura fixats 
pel seu currículum. 

3.1.2. Objectius mínims 
S'estableixen com a objectius mínims un assoliment bàsic dels criteris d'avaluació anteriors. 

3.2. Criteris de qualificació 

3.2.1. Procediment 
Es realitzarà un procés d’avaluació en el qual es tindran en compte diferents factors a l’hora 
d’obtenir una qualificació final de cada avaluació. Aquests factors són: 

● Proves teòriques d’avaluació de continguts  
○ Es consideren proves d’avaluació de continguts: 

● Les proves escrites en forma d’examen 
● Les proves de caràcter pràctic que tenguin un caràcter avaluatiu dels 

coneixements adquirits durant la Unitat didàctica que comprengui.  
○ Si un alumne no es presenta a la prova tindrà la qualificació de zero sempre que 

no es justifiqui la absència i el tipus de falta estigui contemplat com a justificada 
○ Cada prova teòrica es puntuarà d'1 a 10 

● Proves pràctiques 
○ Es consideren proves pràctiques: la resolució d'exercicis fets a classe o 

encomanats, les pràctiques de taller, els treballs de recerca d'informació, etc... 
○ Es tindrà en compte que la presentació i el contingut dels treballs són correctes i 

es lliuren dins el termini establert 
○ Proves pràctiques obligatòries 

 

MD-020203-2 76 de 85 

 

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/batxillerat/curriculum/13Tic_HCS.pdf


 

 
  

Programació de Departament 
INFORMÀTICA 

Curs: 2016/2017 

 

■ Les pràctiques obligatòries no aprovades, s’hauran de tornar a lliurar 
corregides 

■ Les pràctiques obligatòries que s’hagin de recuperar o fora de termini es 
lliuraran en els terminis establerts pel professor 

■ Les pràctiques novament lliurades o lliurades fora de termini seran 
penalitzades a criteri del professor. En qualsevol cas, no podran tenir una 
qualificació superior a 5. 

○ Proves pràctiques opcionals 
■ També es poden definir pràctiques opcionals les quals no serà necessari 

lliurar 
● Actitud 

○ S’avaluarà també la participació i l’actitud dels alumnes dins l’aula d’informàtica, 
sobre tot des de el punt de vista de treball en equip, respecte i col·laboració amb 
els companys. 

○ Assistència i puntualitat 
■ L'assistència a classe és obligatòria per tant no es pot valorar de manera 

positiva. La falta d'assistència o puntualitat continuada sense justificar 
repercutirà sobre la nota d'actitud de manera negativa. 

○ Comportament 
■ S'espera de l'alumne un comportament correcte, per tant un 

comportament adequat no es pot valorar de manera positiva. En el cas 
d'un comportament inadequat, es repercutirà de manera negativa sobre 
la nota d'actitud.  

■ Els següents exemples seran considerats com a comportament negatiu: 
● No atendre a les indicacions a classe, 
● Parlar a classe durant les explicacions, 
● No respectar als companys o als docents,  
● Interrompre constantment les explicacions del docent, 
● No fer la tasca encomanada durant la classe. 

○ Intervenció a classe 
■ Insuficient: No demana torn per parlar, interrom als companys. No 

participa mai de forma voluntària a classe. Les intervencions són banals. 
Utilitza un llenguatge groller. No fa es exercicis a classe. 

■ Just: Demana torn per parlar i no interromp als companys a classe. No 
participa mai de forma voluntària a classe. No aporta informació rellevant 
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a les seves intervencions. Utilitza un llenguatge adequat. Aten a les 
explicacions a classe. Algun cop no realitza els exercicis a classe 

■ Bé: Demana torn de paraula. No interromp als companys a classe. 
Participa de tant en tant de forma voluntària. Afegeix informació rellevant 
a les seves intervencions.Utilitza un llenguatge neutre.Aten a les 
explicacions a classe. Realitza els exercicis a classe 

■ Molt bé: Demana torn de paraula per parlar. No interromp als companys 
a classe. Participa de manera activa. Les seves intervencions són 
rellevants i aporta informació brillant. Utilitza un llenguatge adequat, 
neutre i respectuós cap a la resta de companys. Ajuda als companys en 
les explicacions del professor. Aten a les explicacions a classe i mostra 
empatia en l'explicació. Fa sempre els exercicis a classe. 

3.2.2. Qualificacions: 1a i 2a Avaluació i 3.2.3. Qualificacions: Avaluació ordinària 
La nota final de cada avaluació es calcularà fent la mitja de les notes de totes les proves fetes 
dins aquella avaluació, tenint en compte la seva ponderació. La nota pot quedar limitada si no 
s’han assolit els requisits mínims. 
La nota final de cada avaluació es representarà amb un nombre sencer. 
 
Degut a la diferent naturalesa dels mòduls, s’estableixen diferents ponderacions per a cada un: 
 

Curs Mòdul / Assignatura Proves 
teòriques 

Proves 
pràctiques 

Actitud 

1r Batx Tecnologies de la Informació i la Comunicació 60% 30% 10% 

1r SMX Aplicacions Ofimàtiques 60% 30% 10% 

1r SMX Muntatge i Manteniment d'Equips 30% 60% 10% 

1r SMX Sistemes Operatius Monoestació 30% 60% 10% 

1r SMX Xarxes Locals 60% 30% 10% 

1r SMX Formació i Orientació Laboral 90%  10% 

2n SMX Aplicacions Web 30% 60% 10% 
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2n SMX Seguretat Informàtica 60% 30% 10% 

2n SMX Serveis en Xarxa 30% 60% 10% 

2n SMX Sistemes Operatius en Xarxa 50% 40% 10% 

2n SMX Empresa i Iniciativa Emprenedora 70% 20% 10% 

1r ASIX Fonaments de Hardware 60% 30% 10% 

1r ASIX Gestió de Bases de Dades 30% 60% 10% 

1r ASIX Implantació de Sistemes Operatius 40% 50% 10% 

1r ASIX Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió 
d’Informació 

30% 60% 10% 

1r ASIX Planificació i Administració de Xarxes 60% 30% 10% 

1r ASIX Formació i Orientació Laboral 60% 30% 10% 

 
En el cas que una unitat didàctica tengui una ponderació diferent, el professor ho comunicarà 
als alumnes. 
 
Per aprovar una avaluació cal: 

● Haver obtingut una nota mitjana final igual o superior a 5 
● Haver lliurat totes les proves pràctiques obligatòries i que aquestes siguin considerades            

com a correctes 
● Haver obtingut com a mínim una qualificació mitjana de 4 a les proves pràctiques 
● Haver obtingut com a mínim una qualificació mitjana de 4 a les proves teòriques 
● L’avaluació quedarà suspesa amb una nota màxima de 4 si al finalitzar una avaluació no               

s’han lliurat totes les proves pràctiques obligatòries de forma correcte, o no es té com a                
mínim una qualificació mitjana de 4 a les proves pràctiques i escrites 

 
La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions. En el cas                   
d’assignatures amb avaluació contínua, la nota final serà la de la darrera avaluació, que ja té en                 
compte les avaluacions anteriors. 
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Per aprovar el curs cal tenir aprovades totes les avaluacions o les seves recuperacions. 
Formació i Orientació Laboral 
A l’element de qualificació “Actitud” es tindrà en compte: activitats entregades (currículum vitae, 
nòmina, exercicis de classe) així com actitud, assistència, puntualitat, interès. L’apartat 
“activitats” es podria ponderar fins a un 20%, si resulta en benefici de l’alumne. S’informarà 
prèviament l’alumne. 
 
Empresa i iniciativa emprenedora 
La part pràctica que es valorarà en un 20% serà el pla d’empresa, que es valorarà al final de 
cada tema. 
 
Formació en Centres de Treball 
La nota de les pràctiques es determinarà en funció del compliment del programa formatiu per 
part de l'alumne. 
El control de la realització del programa formatiu es realitzarà a les diferents tutories quinzenals 
tant al centre de treball com al centre escolar. 
La qualificació es dona en termes de APTE o NO APTE, on només aprovaran el mòdul els que 
obtenguin APTE. 
En cas de no aprovar les FCT l’alumne té dret a una segona oportunitat que pot aprofitar en la 
següent convocatòria de pràctiques. 

3.2.4. Qualificacions: Avaluació extraordinària 
Si els alumnes no superen la convocatòria ordinària tindran dret a convocatòria extraordinària 
que es farà a les següents dates segons el nivell: 

● 1r de cicle i batxillerat: examen extraordinari al setembre 
● 2n de cicle: examen extraordinari al juny (en cas d’aprovar els alumnes accedeixen a les 

FCT al setembre). 
Els continguts i criteris d’avaluació per les proves extraordinàries es basaran en les de 
l’avaluació ordinària i es revisaran amb antelació en reunió de departament. 
A l’avaluació extraordinària hi haurà un únic examen global de tota l’assignatura. 
Opcionalment es podrà sol·licitar el lliurament d’algunes proves pràctiques. 
 

Criteris de promoció 

1r Curs 
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Hores aprovades (juny) Promoció 

620 hores o més (330 hores 
suspeses o menys) 

Passa a 2n, podent recuperar els mòduls pendents a 
setembre. 
Si no superen la recuperació, s’hauran de matricular dels 
mòduls del 2n curs i dels mòduls no superats del 1r curs, que 
han de cursar com a mòduls pendents. Quan l’alumne disposi 
dels horaris, una vegada iniciat el curs escolar, ha de 
comprovar si pot compatibilitzar l’assistència presencial als 
mòduls de què està matriculat. En aquest moment, l’alumne 
s’ha de donar de baixa en els mòduls de 1r o 2n als que no 
pugui assistir. 

De 619 a 475 (50% del total) Repeteix 1r amb els mòduls pendents. 

menys de 475 (50% del total) Ha de tornar a passar el procés d’admissió. 
Si és admès, repeteix 1r amb els mòduls pendents. 

2n Curs 

Hores aprovades (març) Promoció 

100% Passa a FCT (març) 

menys del 100% Pot recuperar els mòduls pendents a juny: 
Si aprova tots els pendents passa a FCT a setembre. 
Si no, repeteix 2n amb els mòduls pendents. 

Amb el 100% dels mòduls i 
la FCT aprovada 

L’alumne obté el títol 

 

3.3. Criteris de recuperació 
Els alumnes que no aprovin l'avaluació ordinària es poden presentar a l’examen final de juny 
(pels alumnes de 1r de cicle i batxillerat) o març (pels alumnes de 2n de cicle) on cada 
professor determinarà la forma més convenient d’avaluar l’alumne. La nota màxima de la 
recuperació de juny és de 5. 
Per presentar-se a l’exàmen de recuperació és obligatori haver lliurat totes les proves             
pràctiques obligatòries. 
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Formació i orientació laboral i Empresa i iniciativa emprenedora: 
Una recuperació de la primera i segona avaluacions (a “Empresa i iniciativa emprenedora” de la 
primera avaluació) després de l'entrega de butlletins. La nota de l'avaluació és el 100% la nota 
de l'examen de recuperació i, si s'aprova, la nota màxima serà 5. Per aprovar s’hauran de lliurar 
els treballs i/o activitats pendents. 
Recuperació final de curs: pels alumnes que tenguin dues o tres avaluacions suspeses, i també 
pels alumnes que tenguin: 

● Una avaluació suspesa amb menys de 4. 
● Una avaluació suspesa amb 4 però la nota mitjana no arribi a 5. 

L'alumne haurà de contestar les preguntes corresponents a l'avaluació o avaluacions suspeses. 
La mitjana de les tres notes d'avaluació (o de recuperació, si és el cas), haurà de ser 5. La nota 
serà el 100% d'aquesta mitjana i s'arrodonirà per excés només a partir de nombre sencer més 
0,75 i únicament quan la nota d'actitud sigui positiva a totes les avaluacions. 
Si s'aprova la recuperació de juny, la nota serà 5, independentment de la nota de l'examen de 
recuperació. 
 

3.4 Criteris de recuperació de pendents 

3.4.1. Convocatòria ordinària i 3.4.2. Convocatòria extraordinària 
Els alumnes de segon amb pendents de primer poden recuperar els mòduls a les convocatòries 
específiques de febrer (ordinària) i juny (extraordinària). 
Els criteris seran els mateixos que els de la primera convocatòria extraordinària. 
 
Els alumnes tenen dret a quatre convocatòries per cada mòdul (normalment, dues ordinàries i 
dues extraordinàries). 
 

4. Mesures d’Atenció a la Diversitat 

4.1. Adaptacions curriculars 
No es contemplen. 

4.2. Alumnat NESE 
No procedeix. 
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4.3. Acollida lingüística 
No es preveu necessari. 

4.4 Suports 
No es contemplen. 

4.5 Repetidors: Mesures d'actuació 
Es recomanarà als repetidors complementar l’estudi dels mòduls pendents amb escola de 
idiomes o similar. 
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5. Annexes 
No n’hi ha 
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6. Aprovació 
AQUEST DOCUMENT HA ESTAT APROVAT EN LA REUNIÓ DE DEPARTAMENT 
CELEBRADA dia 27 de setembre de 2016, I AIXÍ S'HA FET CONSTAR EN L'ACTA 
CORRESPONENT. 
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