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PRESENTACIÓ DE MÒDUL  
 
Número i nom del mòdul professional  
 
M1 -  MUNTATGE I MANTENIMENT D’EQUIPS 
 
Cicle Formatiu 
  
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I  XARXES 
 
Curs 
 
PRIMER 
 
Durada 
 
198 H 
 
Grau 
 
MITJÀ 
 
UNITATS FORMATIVES 
 

MP01: Muntatge i manteniment d’equips (165 H + 33 HLLD) 

Unitats Formatives H. mín. + D + HLLD Data inici Data fi 

UF 1. Electricitat a l’ordinador. 20 + 5 + 0 
 

14/09/20 18/05/21 

UF 2. Components d’un equip 
microinformàtic. 20 + 8 + 11 

 
07/10/20 

 
18/05/21 

UF 3. Muntatge d’un equip 
microinformàtic. 10 + 18 + 11 

 
11/11/20 18/05/21 

UF 4. Noves tendències de 
muntatge d’un equip. 28 + 0 + 0 

 
09/12/20 20/01/21 

UF 5. Manteniment d’equips 
microinformàtics. 10 + 18 + 0 

 
20/01/21 18/05/21 

UF 6. Instal·lació de programari. 11 + 17 + 11 
 

01/02/21 18/05/21 

 
*L’alumnat que realitzi aquest mòdul en Dual la data de fi de cada UF serà el  
següent curs i finalitzaran l’assistència a classe el dia 26 de febrer del 2021. 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
 
a) Determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i 

manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant la documentació tècnica 
associada i organitzant els recursos necessaris. 

b) Muntar i configurar ordinadors i perifèrics, assegurant el seu funcionament en condicions 
de qualitat i seguretat. 

c) Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, localitzant i 
diagnosticant disfuncions, per a comprovar i ajustar el seu funcionament. 

d) Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant els 
seus components, per a assegurar el rendiment del sistema en condicions de qualitat i 
seguretat. 

e) Executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions davant fallades i 
pèrdues de dades en el sistema, per a garantir la integritat i disponibilitat de la informació. 

f) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i 
reglamentació del sector, per al seu manteniment i l’assistència al client. 

g) Elaborar pressupostos de sistemes a mida complint els requeriments del client. 
h) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que ho 

requereixen, per a trobar solucions adequades a les necessitats d’aquest. 
 
 
METODOLOGIA 
 
- Principis d'aprenentatge emprats: constructivisme, aprenentatge cooperatiu i 

aprenentatge observacional. 
- L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
- Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels continguts a 

treballar i dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 
- El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional 

corresponent. Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, llibre 
de text, apunts, exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

- En cada UF hi haurà plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de 
treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de 
preguntes concretes o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus d’activitats: 
individuals i en grup. 

- Resolució de casos pràctics. 
- Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a l’alumnat, 

especialment amb NESE. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
• Per tal d’avaluar l’assoliment de les capacitats d’aprenentatge de la UF es realitzaran: 
 

- Exercicis pràctics (Pt) i proves escrites (Pe).  
- També s’utilitzaran com a eina d’avaluació exposicions orals individuals o en grup, 

rúbriques, realització de jocs amb temàtiques de la matèria exposada i exàmens o 
qüestionaris al Moodle (Q). 

- El professorat tindrà les seves graelles d’observació (G), on anirà prenent notes del 
desenvolupament de les activitats per part del grup classe, ja sigui de forma individual 
o col·lectiva. 

 
• Per a la superació del mòdul en 1a convocatòria es consideren requisits necessaris: 

  
- La superació de totes les unitats formatives, en una nota mínima de 5. 
- La nota mitjana de tots els treballs i la nota mitjana dels exàmens ha de ser com a 

mínim de 5 per poder calcular la ponderació entre la nota d’exàmens i de treballs. 
- Cada pràctica no lliurada o copiada representarà un 0. 
- Les pràctiques entregades fora de termini tindran una nota màxima de 5. 
- No es repetirà cap examen a menys que l’alumne justifiqui la falta per estar ingressat 

en un hospital, per la mort d’un familiar de primer o segon grau o altres justificants 
oficials. 

- L'assistència a classe és obligatòria, havent d'assistir a un mínim del 90 % de les hores 
lectives de cada UF per tal de no perdre el dret a l'avaluació d'aquesta unitat. Aquest 
percentatge serà aplicable al nombre d’hores que l’alumnat ha de fer al centre 
educatiu, i aquest mateix percentatge s’aplicarà a les hores que l’alumnat ha d’assistir 
a l’empresa en modalitat DUAL. 

- La participació a les sessions en streaming s'han de fer amb la càmera activada per 
poder fer el control d’assistència. 

- En tot cas, per a superar el mòdul serà condició indispensable que l’alumne mostri 
posseir unes habilitats, actituds i capacitats d’acció en relació als continguts que són 
adequats per a les diferents funcions del Mòdul professional de Muntatge i 
manteniment d’equips. 
 

 
     La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s'obté segons la següent ponderació: 

 
QMP = 0,10 QUF1 + 0,20 QUF2 + 0,20 QUF3  + 0,15 QUF4 + 0,15 QUF5 + 0,20 QUF6 
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• Avaluació i qualificació del mòdul en 2a convocatòria 
 

- L’alumnat que hagi suspès alguna UF haurà de fer una prova escrita on s’avaluaran  
els coneixements teòrics i pràctics. 

- Per aprovar aquesta UF la nota mínima de l’examen ha de ser un 5. 
 
 
 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA 
 
- Sortides, visites a empreses i xerrades d’experts, en la mesura que sigui possible. 
- Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 
- Consulta i visualització de vídeos. 
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL  
 
Número i nom del mòdul professional  
 
M2 -  SISTEMES OPERATIUS MONOLLOC 
 
Cicle Formatiu 
  
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I  XARXES 
 
Curs 
 
PRIMER 
 
Durada 
 
132 H 
 
Grau 
 
MITJÀ 
 
UNITATS FORMATIVES 
 

 
*L’alumnat que realitzi aquest mòdul en Dual la data de fi de cada UF serà el 
següent curs i finalitzaran l’assistència a classe el dia 29 de gener del 2021. 
 
*Les 33 HLLD també dualitzen. 
 
  

MP02:  Sistemes operatius monolloc  (99 H + 33 HLLD) 

Unitats Formatives H. mín. + D + HLLD Data inici Data fi 

UF1 -  Introducció als sistemes 
operatius 33 + 0 + 0 

 
14/09/20 06/11/20 

UF2 -  Sistemes operatius 
propietaris 15 + 18 + 15 

 
09/11/20 18/05/21 

UF3 -  Sistemes operatius lliures 18 + 15 + 18 
 

09/12/20 18/05/21 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
 
a) Determinar la logística associada a les operacions d'instal·lació, configuració i 

manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant la documentació tècnica 
associada i organitzant els recursos necessaris. 

b) Instal·lar i configurar programari bàsic i d'aplicació, assegurant el seu funcionament en 
condicions de qualitat i seguretat. 

c) Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, localitzant i 
diagnosticant disfuncions, per comprovar i ajustar el seu funcionament. 

d) Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant els 
seus components, per assegurar el rendiment del sistema en condicions de qualitat i 
seguretat. 

e) Elaborar pressuposts de sistemes a mida complint els requeriments del client. 
f) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que el 

requereixin, per trobar solucions adequades a les necessitats d'aquest. 
g) Organitzar i desenvolupar el treball assignat mantenint unes relacions professionals 

adequades en l'entorn de treball. 
h) Mantenir un esperit constant d'innovació i actualització en l'àmbit del sector informàtic. 
i) Utilitzar els mitjans de consulta disponibles, seleccionant el més adequat en cada cas, per 

resoldre en temps raonable supòsits no coneguts i dubtes professionals. 
j) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments 

establerts definits dins de l'àmbit de la seva competència. 
 
 
METODOLOGIA 
 
- Principis d'aprenentatge emprats: constructivisme, aprenentatge cooperatiu i 

aprenentatge observacional. 
- L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
- Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels continguts a 

treballar i dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 
- El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional 

corresponent. Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, llibre 
de text, apunts, exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

- En cada UF hi haurà plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de 
treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de 
preguntes concretes o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus d’activitats: 
individuals i en grup. 

- Resolució de casos pràctics. 
- Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a l’alumnat, 

especialment amb NESE. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
• Per tal d’avaluar l’assoliment de les capacitats d’aprenentatge de la UF es realitzaran: 
 

- Exercicis pràctics (Pt) i proves escrites (Pe).  
- També s’utilitzaran com a eina d’avaluació exposicions orals individuals o en grup, 

rúbriques, realització de jocs amb temàtiques de la matèria exposada i exàmens o 
qüestionaris al Moodle (Q). 

- El professorat tindrà les seves graelles d’observació (G), on anirà prenent notes del 
desenvolupament de les activitats per part del grup classe, ja sigui de forma individual 
o col·lectiva. 

 
• Per a la superació del mòdul en 1a convocatòria es consideren requisits necessaris: 

  
- La superació de totes les unitats formatives, en una nota mínima de 5. 
- La nota mitjana de tots els treballs i la nota mitjana dels exàmens ha de ser com a 

mínim de 5 per poder calcular la ponderació entre la nota d’exàmens i de treballs. 
- Cada pràctica no lliurada o copiada representarà un 0. 
- Les pràctiques entregades fora de termini tindran una nota màxima de 5. 
- No es repetirà cap examen a menys que l’alumne justifiqui la falta per estar ingressat 

en un hospital, per la mort d’un familiar de primer o segon grau o altres justificants 
oficials. 

- L'assistència a classe és obligatòria, havent d'assistir a un mínim del 90 % de les hores 
lectives de cada UF per tal de no perdre el dret a l'avaluació d'aquesta unitat. Aquest 
percentatge serà aplicable al nombre d’hores que l’alumnat ha de fer al centre 
educatiu, i aquest mateix percentatge s’aplicarà a les hores que l’alumnat ha d’assistir 
a l’empresa en modalitat DUAL. 

- La participació a les sessions en streaming s'han de fer amb la càmera activada per 
poder fer el control d’assistència. 

- En tot cas, per a superar el mòdul serà condició indispensable que l’alumne mostri 
posseir unes habilitats, actituds i capacitats d’acció en relació als continguts que són 
adequats per a les diferents funcions del Mòdul professional de Sistemes operatius 

monolloc. 
 

 
 
     La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s'obté segons la següent ponderació: 

 
QMP = 0,20 QUF1 + 0,40 QUF2 + 0,40 QUF3 
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• Avaluació i qualificació del mòdul en 2a convocatòria 
 

- L’alumnat que hagi suspès alguna UF haurà de fer una prova escrita on s’avaluaran  
els coneixements teòrics i pràctics. 

- Per aprovar aquesta UF la nota mínima de l’examen ha de ser un 5. 
 
 
 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA 
 
- Sortides, visites a empreses i xerrades d’experts, en la mesura que sigui possible. 
- Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 
- Consulta i visualització de vídeos. 
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL  
 
Número i nom del mòdul professional  
 
M3 -  APLICACIONS OFIMÀTIQUES 
 
Cicle Formatiu 
  
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I  XARXES 
 
Curs 
 
PRIMER 
 
Durada 
 
165 H 
 
Grau 
 
MITJÀ 
 
UNITATS FORMATIVES 
 

MP03: Aplicacions ofimàtiques (165 h + 0 HLLD) 

Unitats Formatives H. mín. + D + HLLD Data inici Data fi 

UF1: Aplicacions ofimàtiques i 
atenció a l'usuari 12 + 8 + 0 15/10/20 18/05/21 

UF2: El correu i l'agenda 
electrònica 15 + 5 + 0 30/11/20 18/05/21 

UF3: Processadors de text 20 + 10 + 0 14/09/20 18/05/21 

UF4: Fulls de càlcul 20 + 10 + 0 03/11/20 18/05/21 

UF5: Bases de dades 35 + 0 + 0 08/02/21 09/04/21 

UF6: Imatge i vídeo - 
Presentacions 30 + 0 + 0 14/12/20 05/02/21 

*L’alumnat que realitzi aquest mòdul en Dual la data de fi de cada UF serà el 
següent curs i finalitzaran l’assistència a classe el dia 9 d’abril del 2021. 
 
Les UF es realitzaran en el següent ordre:  UF3, UF1, UF4, UF2, UF6 i UF5 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
 
a) Determinar la logística associada a les operacions d'instal·lació, configuració i 

manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant la documentació tècnica 
associada i organitzant els recursos necessaris. 

b) Instal·lar i configurar programari bàsic i d'aplicació, assegurant el seu funcionament en 
condicions de qualitat i seguretat. 

c) Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuaris, aplicacions i dispositius compartits en 
un entorn de xarxa local, atenent a les necessitats i requeriments especificats. 

d) Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, localitzant i 
diagnosticant disfuncions, per comprovar i ajustar el seu funcionament. 

e) Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant els 
seus components, per assegurar el rendiment del sistema en condicions de qualitat i 
seguretat. 

f) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i 
reglamentació del sector, per al seu manteniment i l'assistència al client. 

g) Elaborar pressuposts de sistemes a mida complint els requeriments del client. 
h) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que el 

requereixin, per trobar solucions adequades a les necessitats d'aquest. 
i) Organitzar i desenvolupar el treball assignat mantenint unes relacions professionals 

adequades en l'entorn de treball. 
j) Mantenir un esperit constant d'innovació i actualització en l'àmbit del sector informàtic. 
k) Utilitzar els mitjans de consulta disponibles, seleccionant el més adequat en cada cas, per 

resoldre en temps raonable supòsits no coneguts i dubtes professionals. 
l) Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l'equip de treball i actuant 

conforme als principis de responsabilitat i tolerància. 
m) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments 

establerts definits dins de l'àmbit de la seva competència. 
 
 
METODOLOGIA 
 
- Principis d'aprenentatge emprats: constructivisme, aprenentatge cooperatiu i 

aprenentatge observacional. 
- L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
- Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels continguts a 

treballar i dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 
- El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional 

corresponent. Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, llibre 
de text, apunts, exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

- En cada UF hi haurà plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de 
treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de 
preguntes concretes o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus d’activitats: 
individuals i en grup. 

- Resolució de casos pràctics. 
- Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a l’alumnat, 

especialment amb NESE. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
• Per tal d’avaluar l’assoliment de les capacitats d’aprenentatge de la UF es realitzaran: 
 

- Exercicis pràctics (Pt) i proves escrites (Pe).  
- També s’utilitzaran com a eina d’avaluació exposicions orals individuals o en grup, 

rúbriques, realització de jocs amb temàtiques de la matèria exposada i exàmens o 
qüestionaris al Moodle (Q). 

- El professorat tindrà les seves graelles d’observació (G), on anirà prenent notes del 
desenvolupament de les activitats per part del grup classe, ja sigui de forma individual 
o col·lectiva. 

 
• Per a la superació del mòdul en 1a convocatòria es consideren requisits necessaris: 

  
- La superació de totes les unitats formatives, en una nota mínima de 5. 
- La nota mitjana de tots els treballs i la nota mitjana dels exàmens ha de ser com a 

mínim de 5 per poder calcular la ponderació entre la nota d’exàmens i de treballs. 
- Cada pràctica no lliurada o copiada representarà un 0. 
- Les pràctiques entregades fora de termini tindran una nota màxima de 5. 
- No es repetirà cap examen a menys que l’alumne justifiqui la falta per estar ingressat 

en un hospital, per la mort d’un familiar de primer o segon grau o altres justificants 
oficials. 

- L'assistència a classe és obligatòria, havent d'assistir a un mínim del 90 % de les hores 
lectives de cada UF per tal de no perdre el dret a l'avaluació d'aquesta unitat. Aquest 
percentatge serà aplicable al nombre d’hores que l’alumnat ha de fer al centre 
educatiu, i aquest mateix percentatge s’aplicarà a les hores que l’alumnat ha d’assistir 
a l’empresa en modalitat DUAL. 

- La participació a les sessions en streaming s'han de fer amb la càmera activada per 
poder fer el control d’assistència. 

- En tot cas, per a superar el mòdul serà condició indispensable que l’alumne mostri 
posseir unes habilitats, actituds i capacitats d’acció en relació als continguts que són 
adequats per a les diferents funcions del Mòdul professional de Aplicacions 

ofimàtiques. 
 

 
     La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s'obté segons la següent ponderació: 

 
QMP = 0,10 QUF1 + 0,10 QUF2 + 0,20 QUF3  + 0,20 QUF4 + 0,20 QUF5 + 0,20 QUF6 
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• Avaluació i qualificació del mòdul en 2a convocatòria 
 

- L’alumnat que hagi suspès alguna UF haurà de fer una prova escrita on s’avaluaran  
els coneixements teòrics i pràctics. 

- Per aprovar aquesta UF la nota mínima de l’examen ha de ser un 5. 
 
 
 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA 
 
- Sortides, visites a empreses i xerrades d’experts, en la mesura que sigui possible. 
- Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 
- Consulta i visualització de vídeos. 
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL 

Número i nom del mòdul professional 
 

MP04 – SISTEMES OPERATIUS EN XARXA 
 

Cicle Formatiu 

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES 
 

Curs 
 

 
SEGON 

 
Durada 

 

 
132 H 

 
Grau 

 

 
MITJÀ 

 
UNITATS FORMATIVES 

 

 
MP04: 132 h 

 
Unitats Formatives 

 
Hores mín. + D + 

HLLD 

 
Data inici 

 
Data fi 

UF1: Sistemes operatius 
propietaris en xarxa 

 
24 h + 12h + 0 

 
17/09/2020 

 
18/05/2021 

UF2: Sistemes operatius lliures 
en xarxa 

 
28 h + 8h  + 0 

 
23/10/2020 

 
18/05/2021 

UF3: Compartició de recursos i 
seguretat 

 
19 h + 5h   + 0 

 
21/01/2021 

 
18/05/2021 

UF4: Integració de sistemes 
operatius 

 
28 h + 8h  + 0 

 
04/03/2021 

 
18/05/2021 

 
 
 *L’alumnat que realitzi aquest mòdul en Dual finalitzaran l’assistència a classe el dia 16 
d’abril del 2021.  
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

a) Determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i 
manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant la documentació tècnica associada i 
organitzant els recursos necessaris. 
b) Instal·lar i configurar software bàsic i d’aplicació, assegurant el seu funcionament en 
condicions de qualitat i seguretat. 
c) Instal·lar i configurar xarxes locals cablejades, inalàmbriques o mixtes i la seva connexió 
a xarxes públiques, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat. 
d) Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuari, aplicacions i dispositius compartits en 
un entorn de xarxa local, atenent a les necessitats i requeriments específics. 
e) Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant els 
seus components, per a assegurar el rendiment del sistema en condicions de qualitat i 
seguretat. 
f) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que ho 
requereixen, per a trobar solucions adequades a les necessitats d’aquest. 
g) Organitzar i desenvolupar el treball assignat mantenint unes relacions professionals 
adequades al entorn de treball. 
h) Mantenir un esperit constant d’innovació i actualització en l’àmbit del sector informàtic. 
i) Utilitzar els mitjans de consulta disponibles, seleccionant el més adequat en cada cas, per 
a resoldre en un temps raonable supòsits no coneguts i dubtes professionals. 
j) Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l’equip de treball i actuant 
conforme a els principis de responsabilitat i tolerància. 
k) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originades per canvis 
tecnològics i organitzatius als processos productius. 
l) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments 
establerts definits dins de l’àmbit de la seva competència. 

 
 

METODOLOGIA 

- Principis d'aprenentatge emprats: constructivisme, aprenentatge cooperatiu i 
aprenentatge observacional. 

- L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
- Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels continguts a 

treballar i dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 
- El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional 

corresponent. Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, llibre 
de text, apunts, exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

- En cada UF hi haurà plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de 
treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de 
preguntes concretes o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus d’activitats: 
individuals i en grup. 

- Resolució de casos pràctics. 
- Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a 
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La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s'obté segons la següent ponderació: 
 

QMP = 0,25 QUF1 + 0,275 QUF2 + 0,20 QUF3 + 0,275 QUF4 

l’alumnat, especialment amb NESE. 
 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

• Per tal d’avaluar l’assoliment de les capacitats d’aprenentatge de la UF es realitzaran: 
 

- Exercicis pràctics (Pt) i proves escrites (Pe). 
- També s’utilitzaran com a eina d’avaluació exposicions orals individuals o en grup, 

rúbriques, realització de jocs amb temàtiques de la matèria exposada i exàmens o 
qüestionaris al Moodle (Q). 

- El professorat tindrà les seves graelles d’observació (G), on anirà prenent notes del 
desenvolupament de les activitats per part del grup classe, ja sigui de forma 
individual o col·lectiva. 

 
• Per a la superació del mòdul en 1a convocatòria es consideren requisits necessaris: 

 
- La superació de totes les unitats formatives, en una nota mínima de 5. 
- La nota mitjana de tots els treballs i la nota mitjana dels exàmens ha de ser com a 

mínim de 5 per poder calcular la ponderació entre la nota d’exàmens i de treballs. 
- Cada pràctica no lliurada o copiada representarà un 0. 
- Les pràctiques entregades fora de termini tindran una nota màxima de 5. 
- No es repetirà cap examen a menys que l’alumne justifiqui la falta per estar ingressat 

en un hospital, per la mort d’un familiar de primer o segon grau o altres justificants 
oficials. 

- L'assistència a classe és obligatòria, havent d'assistir a un mínim del 90 % de les 
hores lectives de cada UF per tal de no perdre el dret a l'avaluació d'aquesta unitat. 
Aquest percentatge serà aplicable al nombre d’hores que l’alumnat ha de fer al 
centre educatiu, i aquest mateix percentatge s’aplicarà a les hores que l’alumnat ha 
d’assistir a l’empresa en modalitat DUAL. 

- La participació a les sessions en streaming s'han de fer amb la càmera activada per 
poder fer el control d’assistència. 

- En tot cas, per a superar el mòdul serà condició indispensable que l’alumne mostri 
posseir unes habilitats, actituds i capacitats d’acció en relació als continguts que són 
adequats per a les diferents funcions del Mòdul professional de Sistemes operatius 
monolloc. 
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• Avaluació i qualificació del mòdul en 2a convocatòria 
 

- L’alumnat que hagi suspès alguna UF haurà de fer una prova escrita on s’avaluaran 
els coneixements teòrics i pràctics. 

- Per aprovar aquesta UF la nota mínima de l’examen ha de ser un 5. 
 
 
 

ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA 
 

 
- Sortides, visites a empreses i xerrades d’experts, en la mesura que sigui possible. 

- Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 

- Consulta i visualització de vídeos. 
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL   
 
Número i nom del mòdul professional  
 
M5 – Xarxes locals 
 
 
Cicle Formatiu 
 
Sistemes Microinformàtics i Xarxes 
 
 
Curs: 
 
Primer 
 
 
Durada 
 
165 hores 
 
 
Grau 
 
MITJÀ 
 
 
UNITATS FORMATIVES 
 

MP06: 165 h (h + hlld) 

Unitats Formatives 
Hores mín. + D + 

HLLD 
Data inici Data fi 

UF 1: Introducció a les xarxes 
locals 

66 + 0 + 0 h 16/09/2020 18/12/2020 

UF 2: Configuració de 
commutadors i encaminadors en 
xarxes locals cablejades i sense 
fils. 

44 + 22 + 0 h 21/12/2020 18/05/2021 

UF 3: Detecció i resolució 
d’incidències en xarxes locals. 

22 + 11 + 0 h 08/03/2021 18/05/2021 

 
 
*L’alumnat que realitzi aquest mòdul en Dual finalitzaran l’assistència a classe el 
dia 17 d’abril de 2021. 



 
Generalitat de Catalunya M5 – Xarxes locals 1r SMX  
Departament d’Educació 
INS Campclar 

 

   
 
 
Rambla de Ponent, 66  e3006125@xtec.cat 
43006 Tarragona   Tel. 977 54 10 07 

 

 
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
 
c) Instal·lar i configurar programari bàsic i d'aplicació, assegurant el seu funcionament 
en condicions de qualitat i seguretat. 
e) Instal·lar i configurar xarxes locals cablades, sense fil o mixtes i la seva connexió a 
xarxes públiques, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat 
f) Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuaris, aplicacions i dispositius 
compartits en un entorn de xarxa local, atenent a les necessitats i requeriments 
especificats.  
g) Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, 
localitzant i diagnosticant disfuncions, per comprovar i ajustar el seu funcionament.  
h) Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant 
els seus components, per assegurar el rendiment del sistema en condicions de qualitat 
i seguretat. 
j) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i 
reglamentació del sector, per al seu manteniment i l'assistència al client. 
l) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que el 
requereixin, per trobar solucions adequades a les necessitats d'aquest. 
 
 
METODOLOGIA 
 
 Principis d'aprenentatge emprats: constructivisme, aprenentatge cooperatiu i 

aprenentatge observacional. 
 L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
 Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels 

continguts a treballar i dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 
 El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional 

corresponent. Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, 
llibre de text, apunts, exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

 En cada UF hi haurà plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de 
treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie 
de preguntes concretes o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus 
d’activitats: individuals i en grup. 

 Resolució de casos pràctics. 
 Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a 

l’alumnat, especialment amb NESE. 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
 Per tal d’avaluar l’assoliment de les capacitats d’aprenentatge de cada UF es 

realitzaran: 
 

- Exercicis pràctics (Pt) i proves escrites (Pe).  
- També s’utilitzaran com a eina d’avaluació exposicions orals individuals o en 

grup, rúbriques, realització de jocs amb temàtiques de la matèria exposada i 
exàmens o qüestionaris al Moodle (Q). 
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- El professorat tindrà les seves graelles d’observació (G), on anirà prenent notes 
del desenvolupament de les activitats per part del grup classe, ja sigui de forma 
individual o col·lectiva. 

 
 Per a la superació del mòdul en 1a convocatòria es consideren requisits necessaris: 

  
- La superació de totes les unitats formatives, en una nota mínima de 5. 
- La nota mitjana de tots els treballs i la nota mitjana dels exàmens ha de ser com 

a mínim de 4 per poder calcular la ponderació entre la nota d’exàmens i de 
treballs. 

- Cada pràctica no lliurada o copiada representarà un 0. 
- Les pràctiques entregades fora de termini tindran una nota màxima de 5. 
- No es repetirà cap examen a menys que l’alumne justifiqui la falta degudament. 
- L'assistència a classe és obligatòria, havent d'assistir a un mínim del 90 % de 

les hores lectives de cada UF per tal de no perdre el dret a l'avaluació d'aquesta 
unitat. Aquest percentatge serà aplicable al nombre d’hores que l’alumnat ha de 
fer al centre educatiu, i aquest mateix percentatge s’aplicarà a les hores que 
l’alumnat ha d’assistir a l’empresa en modalitat DUAL. 

- La participació a les sessions en streaming s'han de fer amb la càmera activada 
per poder fer el control d’assistència. 

- En tot cas, per a superar el mòdul serà condició indispensable que l’alumne 
mostri posseir unes habilitats, actituds i capacitats d’acció en relació als 
continguts que són adequats per a les diferents funcions del Mòdul professional 
de Seguretat Informàtica. 

 
 

     La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s'obté segons la següent ponderació: 

QMP = 0’40*QUF1+0’40*QUF2 +0’20*QUF3 
 

 
 

 Avaluació i qualificació del mòdul en 2a convocatòria 
 

- L’alumnat que hagi suspès alguna UF haurà de fer una prova escrita on 
s’avaluaran  els coneixements teòrics i pràctics. 

- Per aprovar aquesta UF la nota mínima de l’examen ha de ser un 5. 
 

 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS /   BIBLIOGRAFIA 
 
 Sortides, visites a empreses i xerrades d’experts, en la mesura que sigui possible. 

 Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 

 Consulta i visualització de vídeos.  
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL  
 
Número i nom del mòdul professional  
 
M6 – SEGURETAT INFORMÀTICA 
 
Cicle Formatiu 
  
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I  XARXES 
 
Curs 
 
SEGON 
 
Durada 
 
132 H 
 
Grau 
 
MITJÀ 
 
UNITATS FORMATIVES 
 

 
*L’alumnat que realitzi aquest mòdul en Dual finalitzaran l’assistència a classe el 
dia 16 d’abril del 2021. 
 
  

MP06:   Seguretat Informàtica. 132 h (132h + 0hlld) 

Unitats Formatives H. mín. + D + HLLD Data inici Data fi 

UF 1: Seguretat passiva. 15 + 9 + 0 h 19/10/2020 18/05/2020 

UF 2: Còpies de seguretat. 16 +10 + 0 h 16/11/2020 18/05/2020 

UF 3: Legislació de seguretat i 
protecció de dades. 20 + 0 + 0 h 16/09/2020 16/10/2020 

UF 4: Seguretat activa. 14 + 10 + 0 h 11/01/2020 18/05/2020 

UF 5: Tallafocs i monitoratge de 
xarxes. 34 + 4 + 0 h 08/02/2020 18/05/2020 

mailto:e3006125@xtec.cat
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
 
a) Determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i 
manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant la documentació tècnica 
associada i organitzant els recursos necessaris.  
c) Instal·lar i configurar software bàsic i d’aplicació, assegurant el seu funcionament en 
condicions de qualitat i seguretat. 
i) Executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions davant 
fallades i pèrdues de dades en el sistema, per a garantir la integritat i disponibilitat de 
la informació. 
j) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i 
reglamentació del sector, per al seu manteniment i l’assistència al client. 
l) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que ho 
requereixen, per a trobar solucions adequades a les necessitats d’aquest. 
n) Mantenir un esperit constant d’innovació i actualització en l’àmbit del sector 
informàtic.  
p) Aplicar els protocols i normes de seguretat, qualitat i respecte al medi ambient en 
les intervencions realitzades.  
q) Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l’equip de treball i 
actuant conforme a els principis de responsabilitat i tolerància.  
u) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats de treball, auto-
treball i aprenentatge. 
 
METODOLOGIA 
 
 Principis d'aprenentatge emprats: constructivisme, aprenentatge cooperatiu i 

aprenentatge observacional. 
 L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
 Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels 

continguts a treballar i dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 
 El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional 

corresponent. Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, 
llibre de text, apunts, exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

 En cada UF hi haurà plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha 
de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una 
sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus 
d’activitats: individuals i en grup. 

 Resolució de casos pràctics. 
 Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a 

l’alumnat, especialment amb NESE. 
 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
 Per tal d’avaluar l’assoliment de les capacitats d’aprenentatge de cada UF es 

realitzaran: 
 

- Exercicis pràctics (Pt) i proves escrites (Pe).  
- També s’utilitzaran com a eina d’avaluació exposicions orals individuals o en 

mailto:e3006125@xtec.cat
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grup, rúbriques, realització de jocs amb temàtiques de la matèria exposada i 
exàmens o qüestionaris al Moodle (Q). 

- El professorat tindrà les seves graelles d’observació (G), on anirà prenent 
notes del desenvolupament de les activitats per part del grup classe, ja sigui de 
forma individual o col·lectiva. 

 
 Per a la superació del mòdul en 1a convocatòria es consideren requisits 

necessaris: 
  

- La superació de totes les unitats formatives, en una nota mínima de 5. 
- La nota mitjana de tots els treballs i la nota mitjana dels exàmens ha de ser 

com a mínim de 5 per poder calcular la ponderació entre la nota d’exàmens i 
de treballs. 

- Cada pràctica no lliurada o copiada representarà un 0. 
- Les pràctiques entregades fora de termini tindran una nota màxima de 5. 
- No es repetirà cap examen a menys que l’alumne justifiqui la falta degudament. 
- L'assistència a classe és obligatòria, havent d'assistir a un mínim del 90 % de 

les hores lectives de cada UF per tal de no perdre el dret a l'avaluació 
d'aquesta unitat. Aquest percentatge serà aplicable al nombre d’hores que 
l’alumnat ha de fer al centre educatiu, i aquest mateix percentatge s’aplicarà a 
les hores que l’alumnat ha d’assistir a l’empresa en modalitat DUAL. 

- La participació a les sessions en streaming s'han de fer amb la càmera 
activada per poder fer el control d’assistència. 

- En tot cas, per a superar el mòdul serà condició indispensable que l’alumne 
mostri posseir unes habilitats, actituds i capacitats d’acció en relació als 
continguts que són adequats per a les diferents funcions del Mòdul 
professional de Seguretat Informàtica. 

 
 

     La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s'obté segons la següent ponderació: 
 

QMP = 0’20*QUF1+0’21*QUF2 +0’15*QUF3+0’20*QUF4 +0’24*QUF5 
 
 

 Avaluació i qualificació del mòdul en 2a convocatòria 
 

- L’alumnat que hagi suspès alguna UF haurà de fer una prova escrita on 
s’avaluaran  els coneixements teòrics i pràctics. 

- Per aprovar aquesta UF la nota mínima de l’examen ha de ser un 5. 
 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA 
 
 Sortides, visites a empreses i xerrades d’experts, en la mesura que sigui possible. 
 Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 
 Consulta i visualització de vídeos.  

mailto:e3006125@xtec.cat
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL   

 
Número i nom del mòdul professional  
 
M7 – SERVEIS DE XARXA 
 
Cicle Formatiu 

 
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES 
 
Curs 

 
SEGON 
 
Durada 

 
165 hores 
 
Grau 

 
MITJÀ 
 
 
UNITATS FORMATIVES 
 
 

MP07: Serveis de xarxa. 165 h (132 h + 33 hlld) 

Unitats Formatives Hores mín. + HLLD Data inici Data fi 

UF 1: Configuració de la  
xarxa (DNS i DHCP). 48 h (36+12) 

 
16/09/2020 20/11/2020 

UF 2: Correu electrònic i 
transmissió d’arxius. 43 h (32+11)  

 
23/11/2020 05/02/2021 

UF 3: Servidor web i proxy. 42 h (32+10) 
 

08/02/2021 24/03/2021 

UF 4: Accés a sistemes remots. 32 h 

 
02/04/2021 18/05/2021 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 

 
a) Determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i 
manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant la documentació tècnica 
associada i organitzant els recursos necessaris. 
d) Replantejar el cablejat i l’electrònica de xarxes locals en xicotets entorns i la seva 
connexió amb xarxes d’àrea extensa canalitzant a un nivell superior els supostos que 
així ho requereixen. 
e) Instal·lar i configurar xarxes locals cablejades, inalàmbriques o mixtes i la seva 
connexió a xarxes públiques, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i 
seguretat.  
f) Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuari, aplicacions i dispositius compartits 
en un entorn de xarxa local, atenent a les necessitats i requeriments específics.  
g) Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, 
localitzant i diagnosticant disfuncions, per a comprovar i ajustar el seu funcionament.  
j) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i 
reglamentació del sector, per al seu manteniment i l’assistència al client. 
m) Organitzar i desenvolupar el treball assignat mantenint unes relacions professionals 
adequades al entorn de treball. 
o) Utilitzar els mitjans de consulta disponibles, seleccionant el més adequat en cada 
cas, per a resoldre en un temps raonable supòsits no coneguts i dubtes professionals.  
s) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments 
establerts definits dins de l’àmbit de les seves competències.  
 
 

METODOLOGIA 

 
 Principis d'aprenentatge emprats: constructivisme, aprenentatge cooperatiu i 

aprenentatge observacional. 
 L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
 Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels 

continguts a treballar i dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 
 El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional 

corresponent. Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, 
llibre de text, apunts, exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

 En cada UF hi haurà plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de 
treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de 
preguntes concretes o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus d’activitats: 
individuals i en grup. 

 Resolució de casos pràctics. 
 Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a 

l’alumnat, especialment amb NESE. 
 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
 Per tal d’avaluar l’assoliment de les capacitats d’aprenentatge de cada UF es 

realitzaran: 

mailto:e3006125@xtec.cat
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- Exercicis pràctics (Pt) i proves escrites (Pe).  
- També s’utilitzaran com a eina d’avaluació exposicions orals individuals o en 

grup, rúbriques, realització de jocs amb temàtiques de la matèria exposada i 
exàmens o qüestionaris al Moodle (Q). 

- El professorat tindrà les seves graelles d’observació (G), on anirà prenent notes 
del desenvolupament de les activitats per part del grup classe, ja sigui de forma 
individual o col·lectiva. 

 
 Per a la superació del mòdul en 1a convocatòria es consideren requisits necessaris: 

  
- La superació de totes les unitats formatives, en una nota mínima de 5. 
- La nota mitjana de tots els treballs i la nota mitjana dels exàmens ha de ser com 

a mínim de 4 per poder calcular la ponderació entre la nota d’exàmens i de 
treballs. 

- Cada pràctica no lliurada o copiada representarà un 0. 
- Les pràctiques entregades fora de termini tindran una nota màxima de 5. 
- No es repetirà cap examen a menys que l’alumne justifiqui la falta degudament. 
- L'assistència a classe és obligatòria, havent d'assistir a un mínim del 90 % de 

les hores lectives de cada UF per tal de no perdre el dret a l'avaluació d'aquesta 
unitat. Aquest percentatge serà aplicable al nombre d’hores que l’alumnat ha de 
fer al centre educatiu, i aquest mateix percentatge s’aplicarà a les hores que 
l’alumnat ha d’assistir a l’empresa en modalitat DUAL. 

- La participació a les sessions en streaming s'han de fer amb la càmera activada 
per poder fer el control d’assistència. 

- En tot cas, per a superar el mòdul serà condició indispensable que l’alumne 
mostri posseir unes habilitats, actituds i capacitats d’acció en relació als 
continguts que són adequats per a les diferents funcions del Mòdul professional 
de Seguretat Informàtica. 

 
 

     La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s'obté segons la següent ponderació: 
 

QMP = 0’29*QUF1+0’26*QUF2 +0’26*QUF3+0’19*QUF4 

 

 
 

 Avaluació i qualificació del mòdul en 2a convocatòria 
 

- L’alumnat que hagi suspès alguna UF haurà de fer una prova escrita on 
s’avaluaran  els coneixements teòrics i pràctics. 

- Per aprovar aquesta UF la nota mínima de l’examen ha de ser un 5. 
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ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA 
 
 Sortides, visites a empreses i xerrades d’experts, en la mesura que sigui possible. 
 Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 
 Consulta i visualització de vídeos.  
 

mailto:e3006125@xtec.cat
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL  
 
Número i nom del mòdul professional  
 
MP08 – APLICACIONS WEB 
 
Cicle Formatiu 
  
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I  XARXES 
 
Curs  
 
SEGON 
 
Durada 
 
198 H 
 
Grau 
 
MITJÀ 
 
UNITATS FORMATIVES 
 
 
MP08 : 198 ( h + hlld)  

 
Unitats Formatives  

 
Hores mín. + 

HLLD 

 
Data inici  

 
Data fi  

 
UF 1: Ofimàtica i eines web 

 
22 hores 25/01/2021 10/02/2021 

 
UF 2: Gestors d'arxius i web 

 
25 hores 

 
16/02/2021 

 
15/03/2021 

 
UF 3: Gestors de continguts 

 
30 hores 16/03/2021 20/04/2021 

 
UF 4: Portals web d'aprenentatge 

 
30 hores 

 
21/04/2021 

 
18/05/2021 

UF 5: Fonaments d'HTML i 
fulls d'estil 

 
58 hores 

 
21/09/2020 

 
24/11/2020 

UF 6: Desenvolupament d'Apps 
per a dispositius mòbils 

 
33 hores 25/11/2020 20/01/2021 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
 
a) Determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i 

manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant la documentació tècnica 
associada i organitzant els recursos necessaris. 

b) Muntar i configurar ordinadors i perifèrics, assegurant el seu funcionament en condicions 
de qualitat i seguretat. 

c) Instal·lar i configurar software bàsic i d’aplicació, assegurant el seu funcionament en 
condicions de qualitat i seguretat. 

d) Replantejar el cablejat i l’electrònica de xarxes locals en xicotets entorns i la seva 
connexió amb xarxes d’àrea extensa canalitzant a un nivell superior els supostos que 
així ho requereixen. 

e) Instal·lar i configurar xarxes locals cablejades, inalàmbriques o mixtes i la seva connexió 
a xarxes públiques, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i 
seguretat. 

f) Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuari, aplicacions i dispositius compartits en 
un entorn de xarxa local, atenent a les necessitats i requeriments específics. 

g) Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, localitzant i 
diagnosticant disfuncions, per a comprovar i ajustar el seu funcionament. 

h) Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant els 
seus components, per a assegurar el rendiment del sistema en condicions de qualitat i 
seguretat. 

i) Executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions davant fallades i 
pèrdues de dades en el sistema, per a garantitzar la integritat i disponibilitat de la 
informació. 

j) El·laborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i 
reglamentació del sector, per al seu manteniment i l’assistència al client. 

k) El·laborar pressupostos de sistemes a mesura complint els requeriments delclient. 
l) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que ho 

requereixen, per a trobar solucions adequades a les necessitats d’aquest. 
m) Organitzar i desenvolupar el treball assignat mantenint unes relacions professionals 

adequades al entorn de treball. 
n) Mantenir un espírit constant d’innovació i actualització en l’àmbit del sector informàtic. 
o) Utilitzar els mitjans de consulta disponibles, seleccionant el més adequat en cada cas, 

per a resoldre en un temps raonable supòsits no coneguts i dubtes professionals. 
p) Aplicar els protocols i normes de seguretat, qualitat i respecte al medi ambient en les 

intervencions realitzades. 
q) Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l’equip de treball i actuant 

conforme a els principis de responsabilitat i tolerància. 
r) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originades per canvis 

tecnològics i organitzatius als processos productius. 
s) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments 

establerts definits dins de l’àmbit de les seves competències. 
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t) Exercir els seus deures i complir amb les seues obligacions derivades de les relacions 
laborals, d’acord amb lo establert amb la legislació vigent. 

u) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats de treball, autotreball i 
aprenentatge. 

v) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, 
planificació de la producció i comercialització. 

w) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i 
responsable 

. 
 
METODOLOGIA 
 
- Principis d'aprenentatge emprats: constructivisme, aprenentatge cooperatiu i 

aprenentatge observacional. 
- L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle. 
- Al començar cada Unitat Formativa el professorat farà una presentació dels continguts a 

treballar i dels resultats d’aprenentatge que s’hauran d’assolir. 
- El professorat impartirà els continguts teòrics i pràctics del mòdul professional 

corresponent. Presentarà i lliurarà la documentació necessària: full de presentació, llibre 
de text, apunts, exercicis i bibliografia bàsica, articles diari, fotocòpies etc. 

- En cada UF hi haurà plantejaments de situacions (reals o simulades) en la que ha de 
treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de 
preguntes concretes o realitzar una reflexió global. Es realitzaran tot tipus d’activitats: 
individuals i en grup. 

- Resolució de casos pràctics. 
- Hi haurà una supervisió i atenció personalitzada per atendre i resoldre dubtes a 

l’alumnat, especialment amb NESE. 
 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
• Per tal d’avaluar l’assoliment de les capacitats d’aprenentatge de la UF es realitzaran: 
 

- Exercicis pràctics (Pt) i proves escrites (Pe).  
- També s’utilitzaran com a eina d’avaluació exposicions orals individuals o en grup, 

rúbriques, realització de jocs amb temàtiques de la matèria exposada i exàmens o 
qüestionaris al Moodle (Q). 

- El professorat tindrà les seves graelles d’observació (G), on anirà prenent notes del 
desenvolupament de les activitats per part del grup classe, ja sigui de forma 
individual o col·lectiva. 

 
• Per a la superació del mòdul en 1a convocatòria es consideren requisits necessaris: 

  
- La superació de totes les unitats formatives, en una nota mínima de 5. 
- La nota mitjana de tots els treballs i la nota mitjana dels exàmens ha de ser com a 

mínim de 5 per poder calcular la ponderació entre la nota d’exàmens i de treballs. 
- Cada pràctica no lliurada o copiada representarà un 0. 
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- Les pràctiques entregades fora de termini tindran una nota màxima de 5. 
- No es repetirà cap examen a menys que l’alumne justifiqui la falta per estar ingressat 

en un hospital, per la mort d’un familiar de primer o segon grau o altres justificants 
oficials. 

- L'assistència a classe és obligatòria, havent d'assistir a un mínim del 90 % de les 
hores lectives de cada UF per tal de no perdre el dret a l'avaluació d'aquesta unitat. 
Aquest percentatge serà aplicable al nombre d’hores que l’alumnat ha de fer al 
centre educatiu, i aquest mateix percentatge s’aplicarà a les hores que l’alumnat ha 
d’assistir a l’empresa en modalitat DUAL. 

- La participació a les sessions en streaming s'han de fer amb la càmera activada per 
poder fer el control d’assistència. 

- En tot cas, per a superar el mòdul serà condició indispensable que l’alumne mostri 
posseir unes habilitats, actituds i capacitats d’acció en relació als continguts que són 
adequats per a les diferents funcions del Mòdul professional de Sistemes operatius 
monolloc. 
 

 
 
     La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s'obté segons la següent ponderació: 

 
QMP = 0,10 QUF1 + 0,10 QUF2 + 0,15 QUF3 + 0,15 QUF4 + 0,30 QUF5 + 0,20 QUF6 

 
 
 
 
 

 
 
 
• Avaluació i qualificació del mòdul en 2a convocatòria 
 

- L’alumnat que hagi suspès alguna UF haurà de fer una prova escrita on s’avaluaran  
els coneixements teòrics i pràctics. 

- Per aprovar aquesta UF la nota mínima de l’examen ha de ser un 5. 
 
 
 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA 
 
- Sortides, visites a empreses i xerrades d’experts, en la mesura que sigui possible. 

- Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle. 

- Consulta i visualització de vídeos. 
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL 

Número i nom del mòdul professional 

M9 Formació i Orientació Laboral 

Cicle Formatiu 

Sistemes Microinformàtics i Xarxes 

Curs: 

Primer 

Durada 

99 hores 

Grau 

MITJÀ 

UNITATS FORMATIVES 

MP12: (99h) 

Unitats Formatives Hores mín. + HLLD Data inici Data fi 

UF 2. Prevenció de riscos laborals 33h 16.09.20 
01.12.21 
G1 i G2 

UF 1. Incorporació al treball 66h 01.12.20 
18.05.21
 G1 i G2 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
 
 

A. Selecciona oportunitats d’ocupació, identificant les diferents possibilitats d’inserció i 

les alternatives d’aprenentatge al llarg de la vida. 

B. Aplica els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb 

el perfil de tècnic o tècnica en sistemes  microinformàtics i xarxes. 

C. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, 

reconeixent-les en els diferents. 

D. Aprenentatge de treball en equip i aprofundiment en aquelles competències 

transversals de cada alumne, autoconeixement d’aquestes i millorar aquelles que 

puguem millorar. 

 
 
METODOLOGIA 
 

Principis d'aprenentatge emprats: Constructivisme, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge 
observacional.  

L'eina bàsica de treball i de relació i comunicació amb els alumnes serà el Moodle.  

L'assistència es obligatòria, havent d'assistir a un mínim del 90 % de les hores lectives.  

 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
Per superar el Mòdul Professional cal superar independentment les 2 unitats formatives. 
La qualificació del mòdul Professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació : 
 

QMP= 0’67 * QUF1 + 0’33 * QUF2· 
 
Es realitzarà el càlcul a partir de la qualificació de 5 de cada UF 
 
En segona convocatòria els alumnes hauran d’entregar una activitat-pràctica de la unitat 
formativa suspesa i hauran de realitzar un examen.  
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ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS /   BIBLIOGRAFIA 
 
 
Llibre de text: Formació i Orientació Laboral . Editorial EDEBÉ.  Explicació teòrica dels temes 
amb suport PowerPoint. Els alumnes disposaran al moodle de tot aquest material. 
Articles de premsa. 
Supòsits pràctics facilitats pel professor. 
Vídeos. 
Webs  de Internet: 
www.redtrabaja.es 
www.mtin.es 
www.gencat.cat/treball 
www.insht.es 
www.oficinadetreball.cat 
 
www.inem.es 
www.ccoo.es 
www.prevencionintegral.com 
www.imagenesdeprevencion.com 
www.prevention-world.com 
 
Conveni Col·lectiu corresponent. 
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL 
 

Número i nom del mòdul professional 
 
MP10 EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 

 
Cicle Formatiu 
 
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I  XARXES 
 
 
Curs: 
 
PRIMER 
 
Durada 
 
66h 

 
Grau 
 
MITJÀ 

 

UNITATS FORMATIVES 

 
 
 

 

MP9: 66 h 

Unitats Formatives Hores mín. + HLLD Data inici Data fi 

UF 1. Empresa i Iniciativa 

Emprenedora 
66h 16.09.20 18.05.21 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
 

a) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats per canvis 

tecnològics i organitzatius en els processos productius. 

b) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, pla 

de planificació de la producció i comercialització. 

c) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i 

responsable. 

 

METODOLOGIA 
 
Les característiques del mòdul aconsellen fer un plantejament predominantment pràctic en la 

seva impartició. A la vegada i –sempre amb l’estratègia de què l’alumne obtingui utilitat en 

cursar el mòdul – s’intentarà que el resultat final de la feina tingui un valor real per l’alumne. 

En concret la metodologia utilitzada serà la següent: 

 

- Metodològicament podem considerar dues parts perfectament diferenciades, una de 

treball que podrien denominar conceptual, mitjançant la qual l’alumne adquirirà els 

coneixements necessaris per superar els resultats de l’aprenentatge i a la vegada 

poder desenvolupar la segona part i que consistirà – com no potser d’una altra forma 

– en la realització del Pla d’Empresa (PE). 

 

- En conseqüència, i tal com hi figura al quadre de distribució horària dels nuclis 

formatius, les 12 primeres hores es destinaran a oferir una primera presa de contacte 

amb l’empresa i la societat i sensibilitzar sobre la necessitat social de l’existència de 

l’esperit emprenedor, per la qual cosa es realitzarà l’exposició teòrica de totes dues 

combinades amb exercicis, casos pràctics i altres tipus d’activitats complementàries. 

 

- En una segona etapa de desenvolupament del mòdul, s’iniciarà el treball del Pla 

d’Empresa. Això ho realitzarem mitjançant la introducció de l’explicació general i 

panoràmica del Pla d’Empresa, mitjançant un esquema i el lliurament d’un diagrama 

de GANTT . En el mateix es fixen dates de lliurament parcial del treball amb l’objectiu 

de què l’alumne pugui adaptar el seu ritme de treball a les dates previstes i, per part 

del professor, pugui existir un seguiment periòdic del desenvolupament de la feina i 

tenir elements d’avaluació. Per tant les sessions relatives a aquesta fase tindran una 

part d’exposició conceptual de la part corresponent al Pla d’Empresa combinada amb 

el treball de l’alumne entorn al mateix. Per reforçar els continguts es realitzaran 
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exercicis i activitats relatius a cada part del PE (pla financer, RRHH, pla 

comercialització...) 

- Finalment, a la part final d’elaboració del PE, s’introduiran els conceptes relatius a la 

gestió empresarial, amb la qual cosa completarem de forma òptima la impartició del 

mòdul. 

- Per tant poder dir que el plantejament anterior es caracteritza per una participació 

activa de l’alumne en la construcció del seu propi procés d’aprenentatge. 

 

Es vol fomentar l’ús racional i intel·ligent d’Internet, per la qual cosa les referències a aquest 

recurs seran constants, de forma que molts continguts podran –en funció de la decisió de 

l’alumne unes vegades i obligatòriament altres- ser ampliats i/o complementats. A títol 

d’exemple es recomanaran bases de dades d’experiències emprenedores que podrem trobar 

en múltiples planes webs: Departament de Treball, ACCIO10... 

 

Finalment es vol introduir el foment de la lectura i promoure la curiositat intel·lectual dels 

alumnes en relació al contingut de l’àrea mitjançant la lectura voluntària (amb l’ incentiu de 

qualificació addicional, tal com es descriu a l’apartat d’instruments d’avaluació) d’un llibre, o 

la lectura d’articles relacionat amb la matèria. Creiem que aquesta és una bona estratègica 

per trencar l’adquisició d’informació superficial mitjançant la utilització de les diverses eines 

telemàtiques i contribuir a una reflexió reposada de conceptes. 

 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 
Per tal d’avaluar l’assoliment de les capacitats d’aprenentatge de la UF es realitzaran: 

• Els instruments d’avaluació estaran formats per comentaris de premsa, supòsit 

pràctics, proves test, proves escrites, activitats de recerca, activitats pràctiques, Pla 

d’empresa i les observacions d’aula de les capacitats clau.  

 

Per a la superació del mòdul en 1a convocatòria es consideren requisits necessaris: 
 

• Per a superar el Mòdul professional cal superar els cinc resultats d’aprenentatge 

repartits entre quatre nuclis formatius. 

• Per superar el mòdul professional d’Empresa i Iniciativa Emprenedora caldrà una 

nota de 5 com a mínim de mitja final, els quals s’obtindran de les pràctiques, 

exàmens i el Pla d’Empresa. Per tal de poder fer mitja la nota de tall serà a partir de 

4. 
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Per a la superació del mòdul en 2a convocatòria es consideren requisits necessaris: 
 

• La recuperació del mòdul constarà d’un examen teòric i la presentació d’un Pla 

d’Empresa amb l’estructura i contingut que es demana el Nucli Formatiu 3 de la 

programació. 

• Per superar el mòdul en segona convocatòria la nota haurà de ser de com a mínim 

un 5 en cada una de les parts. 

 
 
 
 
 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS /   BIBLIOGRAFIA 
 
Llibre de text: Empresa i Iniciativa emprenedora. Editorial MC GRAW HILL.  Explicació 

teòrica dels temes amb suport PowerPoint. Els alumnes disposaran al Moodle de tot aquest 

material. 

Articles de premsa. 

Supòsits pràctics facilitats pel professor. 

Vídeos. 

Realització del Pla d’Empresa. On els alumnes posaran en pràctiques tota la metodologia de 

la creació d’una empresa. 

 

La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació 

QMP= QUF1 
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL  
 
Número i nom del mòdul professional  
 
MP11 -  Anglès tècnic 
 
Cicle Formatiu 
  
Sistemes Microinformàtics i  Xarxes 
 
Curs 
 
Primer 
 
Durada 
 
99 hores 
 
Grau 
 
MITJÀ 
 
UNITATS FORMATIVES 

MP11: 99 h  

Unitats Formatives Hores mín. + HLLD Data inici Data fi 

UF1 -  Anglès Tècnic 99h  
 

16/09/20 18/05/21 
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COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
 
a) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions          

bàsiques en els circuits d’una empresa del sector informàtic. 

 
METODOLOGIA 
 
El curs es basa en el seguiment i aprofitament de diversos cursos online de Google               
Garage i de Google Skillshop, on els estudiants hauran de desenvolupar estratègies            
d’aprenentatge per resoldre supòsits pràctics en anglès, amb l'objectiu d’aconseguir          
els certificats i de identificar el vocabulari bàsic de la manera més autònoma             
possible. A classe es comença el curs o (1 hora o menys) i els estudiants hauran de                 
completar-lo a casa. A la classe següent es farà una sessió d’aprofitament del lèxic i               
dels conceptes tècnics més rellevants. 

El professor ensenya a classe eines de traducció automàtica, repositoris de glossaris            
tècnics, diccionaris, bases de dades de traducció tècnica contextualitzada, etc., a fi            
de que l’alumnat pugui seguir els cursos online amb l’ajut dels recursos disponibles             
en línia i, simultàniament, confeccionar un vocabulari de paraules i conceptes clau. 

Després de cada curs el professor identificarà, amb l’ajut de l’alumnat, un llistat de              
lèxic tècnic específic que constituirà la base de l’aprenentatge esperat. La prova            
escrita avaluadora tindrà com a objectiu comprobar la consolidació del lèxic après            
durant els cursos, a més de l’assoliment de competències tals com saber resoldre             
situacions pràctiques (seguir instruccions en pantalla) en anglès amb l’ajut d’eines           
online.  

Les activitats i/o cursos s’hauran de completar en la data fixada pel professor.  

L'assistència és obligatòria, havent d'assistir a un mínim del 90% de les hores             
lectives de cada unitat formativa per tal de no perdre el dret a l'avaluació contínua. 
En cas contrari, l’alumne tindrà dret únicament a la convocatòria extraordinària.  
Aquests criteris també seran aplicables als alumnes repetidors que hagin          
promocionat de curs. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
 
La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s'obté segons la següent ponderació:  
 

QMP =  QUF1  
 
Els criteris d’avaluació estipulats pel departament de llengua anglesa són els           
següents: 
 
  60% continguts (proves escrites en pantalla - 2 per trimestre) 
  20% exercicis (completar els cursos) i treball a l’aula 
  20% actitud i assistència 
 
 
Avaluació en segona convocatòria: 
 
Els alumnes que no hagin superat la primera convocatòria hauran de superar una 
prova d’avaluació escrita, a concretar pel professor, que realitzaran amb l’ajut de les 
eines habituals a l’aula. Es supera la prova amb un 50% de la puntuació com a 
mínim. 
 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / WEBGRAFIA 
 
Cursos: 
 
https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage 
 
Google Skillshop 
 
 
Traductors genèrics i tècnics: 
 
https://www.microsoft.com/es-es/language/search 
 
https://es.techdico.com/ 
 
https://www.linguee.es/ 
 
https://diccionario.reverso.net/informatica-ingles-espanol/ 
 
https://translate.google.es/?hl=ca 
 
 
 
Glossaris: 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Glosario_Inform%C3%A1tico.p
df 
 
https://quark.fe.up.pt/orca/pub-es/glosario.html 
 
https://www.wordreference.com/ 
 

 
 
 
 
Rambla de Ponent, 66 e3006125@xtec.cat 
43006 Tarragona Tel. 977 54 10 07 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Glosario_Inform%C3%A1tico.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Glosario_Inform%C3%A1tico.pdf
https://quark.fe.up.pt/orca/pub-es/glosario.html
https://www.wordreference.com/
mailto:e3006125@xtec.cat


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació M12 – Síntesi 2n SMX 
INS Campclar 
 

 
Rambla de Ponent, 66  e3006125@xtec.cat 
43006 Tarragona   Tel. 977 54 10 07 
   

 
 

 
 
PRESENTACIÓ DE MÒDUL  
 
Número i nom del mòdul professional  
 
MP12 - SÍNTESI 
 
Cicle Formatiu 
 
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES 
 
Curs: 
 
2n 
 
Durada 
 
99 hores 
 
Grau 
 
MITJÀ 
 
UNITATS FORMATIVES 
 

 
 
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
 
a) Determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i manteniment de 
sistemes microinformàtics, interpretant la documentació tècnica associada i organitzant els recursos 
necessaris. 	

b) Muntar i configurar ordinadors i perifèrics, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat 
i seguretat. 	

c) Instal·lar i configurar software bàsic i d’aplicació, assegurant el seu funcionament en condicions de 
qualitat i seguretat. 	

d) Replantejar el cablejat i l’electrònica de xarxes locals en xicotets entorns i la seva connexió amb 
xarxes d’àrea extensa canalitzant a un nivell superior els supostos que així ho requereixen. 	

e) Instal·lar i configurar xarxes locals cablejades, inalàmbriques o mixtes i la seva connexió a xarxes 

MP  :    99   ( h +  hlld) 

Unitats Formatives Hores mín. + HLLD Data inici Data fi 

UF 1 99 hores 
 

16/09/2020 18/05/2021 
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públiques, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat. 	

f) Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuari, aplicacions i dispositius compartits en un entorn 
de xarxa local, atenent a les necessitats i requerimentsespecífics. 	

g) Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, localitzant i 
diagnosticant disfuncions, per a comprovar i ajustar el seu funcionament. 	

h) Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant els seus 
components, per a assegurar el rendiment del sistema en condicions de qualitat i seguretat. 	

i) Executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions davant fallades i pèrdues de 
dades en el sistema, per a garantitzar la integritat i disponibilitat de la informació. 	

j) El·laborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i reglamentació del 
sector, per al seu manteniment i l’assistència alclient. 	

k) El·laborar pressupostos de sistemes a mesura complint els requeriments delclient. 	

l) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que ho requereixen, per a 
trobar solucions adequades a les necessitats d’aquest. 	

m) Organitzar i desenvolupar el treball assignat mantenint unes relacions professionals adequades al 
entorn de treball. 	

n) Mantenir un espírit constant d’innovació i actualització en l’àmbit del sector informàtic. 	

o) Utilitzar els mitjans de consulta disponibles, seleccionant el més adequat en cada cas, per a resoldre 
en un temps raonable supòsits no coneguts i dubtes professionals. 	

p) Aplicar els protocols i normes de seguretat, qualitat i respecte al medi ambient en les intervencions 
realitzades. 	

q) Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l’equip de treball i actuant conforme a 
els principis de responsabilitat i tolerància. 	

r) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i 
organitzatius als processos productius. 	

s) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts 
definits dins de l’àmbit de les seves competències. 	

t) Exercir els seus deures i complir amb les seues obligacions derivades de les relacions laborals, 
d’acord amb lo establert amb la legislació vigent. 	

u) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats de treball, autotreball i 
aprenentatge. 	

v) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, planificació de la 
producció i comercialització.  

w) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació M12 – Síntesi 2n SMX 
INS Campclar 
 

 
Rambla de Ponent, 66  e3006125@xtec.cat 
43006 Tarragona   Tel. 977 54 10 07 
   

 
 

responsable  

METODOLOGIA 
 
Principis d’aprenentatge emprats: Constructivisme, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge 
observacional.  

El grup es desdoblarà al 100% sempre i quan les circumstàncies ho permetin. L’eina bàsica de treball i 
de relació i comunicació amb els alumnes serà el moodle.  

L’assitència es obligatòria, havent d’assistir a un mínim del 90% de les hores lectives de cada UF per 
tal de no perdre el dret a l’avaluació d’aquesta unitat.  

 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
Per superar el Mòdul professional cal superar la UF1 amb nota mínima de 5.  
 
La qualificació del Mòdul Professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació:  
 
QMP = QUF1 
 
 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS /   BIBLIOGRAFIA 
 
Apunts i exercicis documentats en suport digital Moodle.  
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PRESENTACIÓ DE MÒDUL  
 
Número i nom del mòdul professional  
 
M13 – Formació en centres de treball 
 
Cicle Formatiu 
  
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I  XARXES 
 
Curs 
 
SEGON 
 
Durada 
 
350 H 
 
Grau 
 
MITJÀ 
 
 
UNITATS FORMATIVES 
 

MP13:   Formació en centres de treball. 350 h (350h + 0hlld) 

Unitats Formatives H. mín. + D + HLLD Data inici Data fi 

 350 + 0 + 0 h 16/09/2020 18/05/2021 

 
 
 
 
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS 
 
a) Determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i 
manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant la documentació tècnica 
associada i organitzant els recursos necessaris.  
b) Muntar i configurar ordinadors i perifèrics, assegurant el seu funcionament en 
condicions  de qualitat i seguretat. 
c) Instal·lar i configurar software bàsic i d’aplicació, assegurant el seu funcionament en 
condicions de qualitat i seguretat. 
d) Replantejar el cablejat i l'electrònica de xarxes locals en petits entorns i la  seva 
connexió amb xarxes de àrea extensa canalitzant a un nivell superior els supòsits que 
així ho requereixin. 
e) Instal·lar  i configurar xarxes locals cablejades, inalàmbriques o mixtes i la seva 
connexió a xarxes públiques, assegurant el seu funcionament en condicions de 
qualitat i seguretat. 

mailto:e3006125@xtec.cat
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f) Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuari, aplicacions i dispositius 
compartits en un entorn de xarxa local, atenent a les necessitats i requeriments 
especificats. 
g) Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, 
localitzant i diagnosticant disfuncions, per comprovar i ajustar el seu funcionament. 
h) Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant 
les seves components, per assegurar el rendiment del sistema  en condicions de 
qualitat i seguretat. 
i) Executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions davant 
fallades i pèrdues de dades en el sistema, per a garantir la integritat i disponibilitat de 
la informació. 
j) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i 
reglamentació del sector, per al seu manteniment i l’assistència al client. 
k) Elaborar pressupostos de sistemes a mida complint els requeriments del client. 
l) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que ho 
requereixen, per a trobar solucions adequades a les necessitats d’aquest. 
m) Organitzar i desenvolupar el treball assignat manteniment tenint unes relacions  
professionals adequades en el entorn de treball. 
n) Mantenir un esperit constant d’innovació i actualització en l’àmbit del sector 
informàtic.  
o) Utilitzar els mitjans de consulta disponibles, seleccionant-ne el més adequat en 
cada cas per resoldre en temps raonable els problemes que es presentin. 
p) Aplicar els protocols i normes de seguretat, qualitat i respecte al medi ambient en 
les intervencions realitzades.  
q) Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l’equip de treball i 
actuant conforme a els principis de responsabilitat i tolerància.  
r) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats per canvis 
tecnològics i organitzatius en els processos productius. 
s) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i 
procediments establerts definits dintre de l’àmbit de la seva competència. 
t) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions 
laborals, d’acord amb la legislació vigent. 
u) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats de treball, auto-
treball i aprenentatge. 
v) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, 
planificació de la producció i comercialització. 
x) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud 
crítica i responsable. 
y) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions 
bàsiques en els circuits d’una empresa del sector informàtic. 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
Pràctiques supervisades pel titular del Centre que es realitzaran a les empreses 
concertades de la seva zona de residència o d’àmbit de l’Institut. 

Establiment de les tasques a realitzar pels alumnes pactats entre el/la titular del centre 
i la tutora de pràctiques. 

mailto:e3006125@xtec.cat
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
Es   realitza   mitjançant   avaluació   continuada.   Es   realitzarà   una   avaluació 
conjunta entre el centre i el tutor de pràctiques a la meitat de les pràctiques que es  
farà  constar  a  l’aplicatiu.  Al  acabar  el  període  de  formació  s’avaluarà novament  
a  l’alumne,  respecte  a  les  activitats  formatives  i  a  la  seva  actitud envers les 
pràctiques.  

L’avaluació final es decidirà en la junta d’avaluació del equip docent.  

L’avaluació es  farà  una  vegada  acabat  el  període  de  pràctiques  dins  de  les 
dades marcades  al  principi  de  curs  i  quan  el  quadern  de  seguiment  de 
pràctiques a les empreses hagi rebut el vistiplau del Coordinador de l’FCT.  

 
En  el  cas  que  el/la  alumne/a  sigui  declarat  NO  APTE,  s’haurà  de  tornar  a 
matricular el curs que següent i haurà de tornar a fer les pràctiques. 
 
 
ACTIVITATS / SORTIDES CURRICULARS / BIBLIOGRAFIA 
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