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

Os obxectivos específicos ou resultados de aprendizaxe deste módulo son:

RA1. Implanta arquitecturas web, para o que analiza e aplica criterios de funcionalidade.

RA2. Xestiona servidores web, para o que avalía e aplica criterios de configuración para o acceso seguro aos servizos.

RA3. Implanta aplicacións web en servidores de aplicacións, para o que avalía e aplica criterios de configuración para o seu funcionamento seguro.

RA4. Administra servidores de transferencia de ficheiros, para o que avalía e aplica criterios de configuración que garantan a dispoñibilidade do

servizo.

RA5. Analiza a estrutura e a funcionalidade dos servizos de rede, e axusta a súa configuración para asegurar o correcto despregamento das

aplicacións web.

RA6. Elabora a documentación da aplicación web, para o que avalía e selecciona ferramentas de xeración de documentación e control de versións.

Na nosa comarca hai empresas con estas características onde os rapaces poden desenvolver o módulo de FCT e posteriormente acadar  un

contrato laboral, na mesma ou en outra empresa do sector.

O noso alumnado non fai a FCT só en empresas da comarca, temos convenios con empresas de toda Galicia, incluso da comunidade veciña,

Castela-León. É por eso que o currículo oficial queda tal e como se publica por parte da Consellería, formando aos rapaces de forma xeral e global

nos contidos do ciclo.

Temos alumnos que tamén fan a FCT en empresas da comunidade Europea, dentro do programa ERASMUS.

Este módulo contribúe a acadar os seguintes obxectivos xerais do ciclo formativo:

c) Instalar módulos, e analizar a súa estrutura e a súa funcionalidade, para xestionar servidores de aplicacións.

d) Axustar parámetros analizando a configuración para xestionar servidores de aplicacións.

o) Utilizar ferramentas específicas conforme os estándares establecidos, para elaborar e manter a documentación dos procesos.

p) Establecer procedementos e verificar a súa funcionalidade, para despregar e distribuír aplicacións.

r) Analizar e utilizar os recursos e as oportunidades de aprendizaxe relacionados coa evolución científica, tecnolóxica e organizativa do sector, e as

tecnoloxías da información e da comunicación, para manter o espírito de actualización e adaptarse a novas situacións laborais e persoais.

Este módulo contribúe a acadar as seguintes competencias do ciclo formativo :

a) Configurar e explotar sistemas informáticos, adaptando a configuración lóxica do sistema segundo as necesidades de uso e os criterios

establecidos.

b) Aplicar técnicas e procedementos relacionados coa seguridade en sistemas, servizos e aplicacións, conforme o plan de seguridade.

c) Xestionar servidores de aplicacións adaptando a súa configuración en cada caso para permitir o despregamento de aplicacións web.

j) Desenvolver e integrar compoñentes de software no contorno do servidor web, empregando ferramentas e linguaxes específicas, para cumprir as

especificacións da aplicación.

n) Elaborar e manter a documentación dos procesos de desenvolvemento, utilizando ferramentas de xeración de documentación e control de

versións.

ñ) Despregar e distribuír aplicacións web en distintos ámbitos de implantación, así como verificar o seu comportamento e realizar modificacións.

q) Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no ámbito da súa competencia, con creatividade, innovación e

espírito de mellora no traballo persoal e no dos membros do equipo.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

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

1 Instalación e configuración básica de servidores web. Instalación e configuración básica de servidores de
aplicacións . Estrutura das aplicacións web e recursos necesarios para o seu despregamento

Implantación de
arquitecturas web

15 14

2 Configuración avanzada e instalación de módulos. Sitios virtuais. Autenticación e control de acceso.
Certificados dixitais. Os CMS. Rendemento do servidor

Administración de
servidores web

25 25

3 Configuración do servidor de aplicacións para colaborar cun servidor web. Seguridade e usuarios.
Despregamento dunha aplicación. Probas de rendemento

Implantación de
aplicacións web

25 24

4 Instalación e configuración. Usuarios e grupos. Protocolo de transferencia segura. Servidores integrados.Instalación e
administración de
servidores de
transferencia de
arquivos

10 9

5 Instalación e configuración de servizos DNS. Implantación dun servizo LDAP. Autenticación de usuariosServizos de rede
implicados no
despregamento dunha
aplicación web

10 9

6 Instalación e uso de ferramentas propias das plataformas e ferramentas colaborativas. Uso de ferramentas de
control de versións.

Documentación das
aplicacións web e
sistemas de control de
versións

20 19
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Implantación de arquitecturas web 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Implanta arquitecturas web, para o que analiza e aplica criterios de funcionalidade. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizáronse aspectos xerais de arquitecturas web, as súas características, as súas vantaxes e os seus inconvenientes.

CA1.2 Describíronse os fundamentos e os protocolos en que se basea o funcionamento dun servidor web.

CA1.3 Realizouse a instalación e a configuración básica de servidores web.

CA1.4 Clasificáronse e describíronse os principais servidores de aplicacións.

CA1.5 Realizouse a instalación e a configuración básica de servidores de aplicacións.

CA1.6 Realizáronse probas de funcionamento de servidores web e de aplicacións.

CA1.7 Analizouse a estrutura e os recursos que compoñen unha aplicación web.

CA1.8 Describíronse os recursos necesarios nos servidores para a execución de aplicacións web.

CA1.9 Documentáronse os procesos de instalación e configuración básica realizados sobre os servidores.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Arquitecturas web: modelos.

 Características e funcionamento dos servidores web: clasificación.

 Servidores web: instalación e configuración básica.

 Características e funcionamento dos servidores de aplicacións: clasificación.

 Servidores de aplicacións: instalación e configuración básica.

 Realización de probas de funcionamento dos servidores web e de aplicacións.

 Estrutura e recursos dunha aplicación web.

 Documentación da instalación e configuración dos servidores. Descritor de despregamento de arquitecturas web.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Administración de servidores web 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Xestiona servidores web, para o que avalía e aplica criterios de configuración para o acceso seguro aos servizos. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Recoñecéronse os parámetros de administración máis importantes do servidor web.

CA2.2 Ampliouse a funcionalidade do servidor mediante a activación e configuración de módulos.

CA2.3 Creáronse e configuráronse sitios virtuais.

CA2.4 Configuráronse os mecanismos de autenticación e control de acceso do servidor.

CA2.5 Obtivéronse e instaláronse certificados dixitais.

CA2.6 Establecéronse mecanismos para asegurar as comunicacións entre o cliente e o servidor.

CA2.7 Realizáronse probas de funcionamento e rendemento do servidor web.

CA2.8 Elaborouse documentación relativa á configuración, á administración segura e ás recomendacións de uso do servidor.

CA2.9 Realizáronse os axustes necesarios para a implantación de aplicacións no servidor web.

4.2.e) Contidos

Contidos

 documentación dos procesos realizados

 Configuración avanzada do servidor web.

 Módulos: instalación, configuración e uso.

 Hosts virtuais: creación, configuración e uso.

 Autenticación e control de acceso.

 Protocolos HTTP e HTTPS. Tipos MIME.

 Certificados: servidores de certificados. Instalación de certificados no servidor web.

 Aseguramento das comunicacións co servidor web. Servidores web seguros. Mecanismos de autenticación.

 Probas de rendemento do servidor web
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Implantación de aplicacións web 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Implanta aplicacións web en servidores de aplicacións, para o que avalía e aplica criterios de configuración para o seu funcionamento seguro. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Describíronse os compoñentes e o funcionamento dos servizos proporcionados polo servidor de aplicacións.

CA3.2 Identificáronse os principais ficheiros de configuración e de bibliotecas compartidas.

CA3.3 Configurouse o servidor de aplicacións para cooperar co servidor web.

CA3.4 Configuráronse e activáronse os mecanismos de seguridade do servidor de aplicacións.

CA3.5 Configuráronse e utilizáronse os compoñentes web do servidor de aplicacións.

CA3.6 Realizáronse os axustes necesarios para o despregamento de aplicacións sobre o servidor.

CA3.7 Realizáronse probas de funcionamento e rendemento da aplicación web despregada.

CA3.8 Elaborouse documentación relativa á administración e ás recomendacións de uso do servidor de aplicacións.

CA3.9 Elaborouse documentación relativa ao despregamento de aplicacións sobre o servidor de aplicacións.

 0CA3.10 Os xestores de contidos como aplicacións web

  CA3.11 Despliegue dos xestores de contidos

  CA3.12 Configuración da contorno nos xestores - linguaxe e aspecto

  CA3.13 Perfís de usuario nos xestores de contidos e creación de contidos

  CA3.14 Configuración e uso de novas funcionalidades nos xestores de contidos

  CA3.15 Copias de seguridade e restauración dos xestores de contidos

4.3.e) Contidos

Contidos

 Despliegue dos xestores de contidos

 0Configuración e uso dos compoñentes web.

  Autenticación de usuarios: dominios de seguridade para a autenticación.

  Administración de sesións. Sesións persistentes.
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Contidos

  Despregamento de aplicacións no servidor de aplicacións.

  Administración de aplicacións web.

  Ficheiros de rexistro de acceso e filtro de solicitudes.

  Probas de funcionamento e rendemento de aplicacións web.

  Documentación dos procedementos de instalación e configuración do servidor de aplicacións.

  Documentación do despregamento de aplicacións web.

 Configuración da contorno nos xestores - linguaxe e aspecto

 Perfís de usuario nos xestores de contidos e creación de contidos

 Configuración e uso de novas funcionalidades nos xestores de contidos

 Copias de seguridade e restauración dos xestores de contidos

 Os xestores de contidos como aplicacións web

 Arquitectura e configuración básica do servidor de aplicacións.

 Configuración do servidor de aplicacións para cooperar con servidores web.

 Seguridade no servidor de aplicacións. Configuración do servidor de aplicacións con soporte SSL/T.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Instalación e administración de servidores de transferencia de arquivos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Administra servidores de transferencia de ficheiros, para o que avalía e aplica criterios de configuración que garantan a dispoñibilidade do servizo. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Instaláronse e configuráronse servidores de transferencia de ficheiros.

CA4.2 Creáronse usuarios e grupos para o acceso remoto ao servidor.

CA4.3 Configurouse o acceso anónimo.

CA4.4 Comprobouse o acceso ao servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo.

CA4.5 Realizáronse probas con clientes en liña de comandos e clientes en modo gráfico.

CA4.6 Utilizouse o protocolo seguro de transferencia de ficheiros.

CA4.7 Configuráronse e utilizáronse servizos de transferencia de ficheiros integrados en servidores web.

CA4.8 Utilizouse o navegador como cliente do servizo de transferencia de ficheiros.

CA4.9 Elaborouse documentación relativa á configuración e a administración do servizo de transferencia de ficheiros.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Funcionalidade do servizo de transferencia de ficheiros.

 Configuración do servizo de transferencia de ficheiros: permisos e cotas.

 Tipos de usuarios e accesos ao servizo: acceso anónimo.

 Modos de conexión do cliente: activo e pasivo.

 Tipos de transferencia de ficheiros.

 Protocolo seguro de transferencia de ficheiros.

 Uso do servizo de transferencia de ficheiros empregando ferramentas gráficas, en modo texto e desde o navegador.

 Uso do servizo de transferencia de ficheiros no proceso de despregamento da aplicación web.

 Documentación dos procedementos de manexo do servidor de transferencia de ficheiros.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Servizos de rede implicados no despregamento dunha aplicación web 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Analiza a estrutura e a funcionalidade dos servizos de rede, e axusta a súa configuración para asegurar o correcto despregamento das aplicacións web. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Describíronse a estrutura, a nomenclatura e a funcionalidade dos sistemas de nomes xerárquicos.

CA5.2 Identificáronse as necesidades de configuración do servidor de nomes en función dos requisitos de execución das aplicacións web despregadas.

CA5.3 Identificáronse a función, os elementos e as estruturas lóxicas do servizo de directorio.

CA5.4 Analizouse a configuración e a personalización do servizo de directorio.

CA5.5 Analizouse a capacidade do servizo de directorio como mecanismo de autenticación centralizada dos usuarios nunha rede.

CA5.6 Especificáronse os parámetros de configuración no servizo de directorios adecuados para o proceso de validación de usuarios da aplicación web.

CA5.7 Elaborouse documentación relativa ás adaptacións realizadas nos servizos de rede.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Instalar e configurar un donimino cun servidor DNS en windows

 0Documentación asociada cos procesos de adaptación dos servizos.

 Sistemas de nomes planos e xerárquicos.

 Servidores raíz. Dominios de primeiro nivel e sucesivos.

 Resolutores de nomes: proceso de resolución dun nome de dominio.

 Parámetros de configuración e rexistros do servidor de nomes afectados no despregamento.

 Servizo de directorios: características e funcionalidade.

 Ficheiros básicos de configuración: interpretación e uso.

 Autenticación de usuarios no servizo de directorios.

 Adaptación da configuración do servidor de directorios para o despregamento da aplicación. Usuarios centralizados.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Documentación das aplicacións web e sistemas de control de versións 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Elabora a documentación da aplicación web, para o que avalía e selecciona ferramentas de xeración de documentación e control de versións. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse ferramentas de xeración de documentación.

CA6.2 Documentáronse os compoñentes de software utilizando os xeradores específicos das plataformas.

CA6.3 Utilizáronse diversos formatos para a documentación.

CA6.4 Utilizáronse ferramentas colaborativas para a elaboración e o mantemento da documentación.

CA6.5 Instalouse, configurouse e utilizouse un sistema de control de versións.

CA6.6 Garantiuse a accesibilidade e a seguridade da documentación almacenada polo sistema de control de versións.

CA6.7 Documentouse a instalación, a configuración e o uso do sistema de control de versións utilizado.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Xeradores de documentación integrados nas plataformas de desenvolvemento.

 Ferramentas externas para a xeración de documentación: instalación, configuración e uso. Ferramentas de documentación colaborativas.

 Formatos estándar para a documentación. Uso de linguaxes de marcas na documentación de aplicacións web.

 Descrición de tipos de documentos.

 Creación e uso de patróns.

 Instalación, configuración e uso de sistemas de control de versións.

 Seguridade dos sistemas de control de versións.

 Documentación sobre a instalación, a configuración e o uso do sistema de control de versións.
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5.2 Niveis de logro mínimo dos CA (mínimo esixible)

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

 UD 1. Implantación de arquitecturas web

     CA 1.1 Analizáronse aspectos xerais de arquitecturas web, as súas características, as súas vantaxes e os
seus inconvenientes.

recoñece as características das arquitecturas web respecto das de
escritorio

     CA 1.2 Describíronse os fundamentos e os protocolos en que se basea o funcionamento dun servidor
web. sabe explicar os fundamentos nos que se basea un servidor web

     CA 1.3 Realizouse a instalación e a configuración básica de servidores web. sabe instalar e configurar  de xeito básico apache en ubuntu e en windows
Sabe habilitar o IIS de windows e coñece o seu funcionamento básico

     CA 1.4 Clasificáronse e describíronse os principais servidores de aplicacións. recoñece servidores de aplicacións web

     CA 1.5 Realizouse a instalación e a configuración básica de servidores de aplicacións. instalar e configurar de xeito básico tomcat en ubuntu e windows

     CA 1.6 Realizáronse probas de funcionamento de servidores web e de aplicacións. comprobouse que os servidores responden ás peticións dos clientes

     CA 1.7 Analizouse a estrutura e os recursos que compoñen unha aplicación web. recoñece a estrutura e recursos básicos dunha aplicación web

     CA 1.8 Describíronse os recursos necesarios nos servidores para a execución de aplicacións web. recoñecese a necesidade de outras ferramentas como bases de datos e
motores PHP, etc... para ter un sistema de servidores completo

     CA 1.9 Documentáronse os procesos de instalación e configuración básica realizados sobre os servidores. documenta os procesos

 UD 2. Administración de servidores web

Procedementos e instrumentos de avaliación UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 Total

14 % 25 % 24 % 9 % 9 % 19 % 99,55 %

Proba de
coñecementos

20 % 0 % 15 % 0 % 30 % 10 % 11,00 %

Proba escrita + modelo de
solución 20 % 0 % 15 % 0 % 5 % 5 % 7,80 %

Táboa de indicadores para
produtos 0 % 0 % 0 % 0 % 25 % 5 % 3,20 %

Proba de
produción

70 % 100 % 85 % 90 % 65 % 90 % 86,25 %

Táboa de indicadores para
produtos 70 % 100 % 85 % 90 % 65 % 90 % 86,25 %

Proba de
desempeño

0 % 0 % 0 % 10 % 0 % 0 % 0,90 %

Táboa de indicadores de
observación 0 % 0 % 0 % 10 % 0 % 0 % 0,90 %

Outros
10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1,40 %

Táboa de indicadores para
produtos 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1,40 %

Todas as probas UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 Total

14 % 25 % 24 % 9 % 9 % 19 % 99,55 %

Proba escrita + modelo de solución 20 % 0 % 15 % 0 % 5 % 5 % 7,80 %

Táboa de indicadores para produtos 80 % 100 % 85 % 90 % 90 % 95 % 90,85 %

Táboa de indicadores de observación 0 % 0 % 0 % 10 % 0 % 0 % 0,90 %

Todas as probas RA3 RA4 RA5 RA6 RA1 RA2 Total

24,11 % 9,04 % 8,59 % 19,09 % 14,06 % 25,11 % 100,00 %

Proba escrita + modelo de solución 15,00 % 0,00 % 5,26 % 5,00 % 20,00 % 0,00 % 7,84 %

Táboa de indicadores para produtos 85,00 % 90,00 % 94,74 % 95,00 % 80,00 % 100,00 % 91,26 %

Táboa de indicadores de observación 0,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,90 %

5.1 Peso dos procedementos e instrumentos de avaliación dos CA na cualificación
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Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

     CA 2.1 Recoñecéronse os parámetros de administración máis importantes do servidor web. recoñece os parámetros de administración básicos e o xeito de usalos nos
distintos arquivos, incluindo as directivas comentadas en sistemas Linux

     CA 2.2 Ampliouse a funcionalidade do servidor mediante a activación e configuración de módulos.

Sabe habilitar módulos
Coñece a súa función
Utiliza o módulo user_dir

Sabe usar o módulo para publicar no /home dos usuarios

     CA 2.3 Creáronse e configuráronse sitios virtuais. Coñece a súa función e tipos. Habilita e crea sitios virtuais por nome

     CA 2.4 Configuráronse os mecanismos de autenticación e control de acceso do servidor.

configurar mecanismos de autenticación usando directivas de control como
require. Configurar o control por IP. Utiliza os módulos que permiten o
control de acceso a usuarios de tipo básico e con un arquivo de
credenciais cifradas

     CA 2.5 Obtivéronse e instaláronse certificados dixitais.
Coñece a función dos certificados, tipos principais  e procesos de
obtención tomando como referencia a FNMT como entidade certifcadora.
Sabe usar ferramentas para a obtención de certificados autofirmados.

     CA 2.6 Establecéronse mecanismos para asegurar as comunicacións entre o cliente e o servidor. habilitar o uso de certificados no servidor web

     CA 2.7 Realizáronse probas de funcionamento e rendemento do servidor web. coñecer e probar de forma básica ferramentas para monitorizar o servidor.
Comenzando polo uso dos arquivos de log

     CA 2.8 Elaborouse documentación relativa á configuración, á administración segura e ás recomendacións
de uso do servidor. documenta os procesos

     CA 2.9 Realizáronse os axustes necesarios para a implantación de aplicacións no servidor web. implanta aplicacións no servidor de xeito autónomo e coñecendo o entorno
e as necesidades de cada implantación

 UD 3. Implantación de aplicacións web

     CA 3.1 Describíronse os compoñentes e o funcionamento dos servizos proporcionados polo servidor de
aplicacións.

recoñece o funcionamento básico dun servidor de aplicacións e os seus
fundamentos

     CA 3.2 Identificáronse os principais ficheiros de configuración e de bibliotecas compartidas. recoñece e sabe atopar os principais arquivos de configuración e a súa
funcionalidade

     CA 3.3 Configurouse o servidor de aplicacións para cooperar co servidor web. configurar tomcat para traballar con apache no directorio raíz dos servizos

     CA 3.4 Configuráronse e activáronse os mecanismos de seguridade do servidor de aplicacións. utilizar a autenticación de usuarios e mediante formularios web

     CA 3.5 Configuráronse e utilizáronse os compoñentes web do servidor de aplicacións. recoñece a súa funcionalidade dentro dunha aplicación web java

     CA 3.6 Realizáronse os axustes necesarios para o despregamento de aplicacións sobre o servidor. despregar aplicacións de distintas formas

     CA 3.7 Realizáronse probas de funcionamento e rendemento da aplicación web despregada. realiza probas de funcionamento e rendemento básicas

     CA 3.8 Elaborouse documentación relativa á administración e ás recomendacións de uso do servidor de
aplicacións. documenta os procesos

     CA 3.9 Elaborouse documentación relativa ao despregamento de aplicacións sobre o servidor de
aplicacións. documenta a modo de manual de usuario

     CA 3.10 Os xestores de contidos como aplicacións web Coñecer as características dos CMS en xeral e requisitos de implantación
para o Wordpress

     CA 3.11 Despliegue dos xestores de contidos Despregar o CMS en sistemas linux e windows

     CA 3.12 Configuración da contorno nos xestores - linguaxe e aspecto Configurar o aspecto e linguaxe do xestor

     CA 3.13 Perfís de usuario nos xestores de contidos e creación de contidos Creación de distintos perfís e creación de contidos con distintos privilexios

     CA 3.14 Configuración e uso de novas funcionalidades nos xestores de contidos Configurar novos menús e módulos para engadir funcionalidades básicas
como foros e tendas virtuais

     CA 3.15 Copias de seguridade e restauración dos xestores de contidos Facer copias de seguridade básicas e saber restauralas

 UD 4. Instalación e administración de servidores de transferencia de arquivos

     CA 4.1 Instaláronse e configuráronse servidores de transferencia de ficheiros. instalar servidores en linux e windows

     CA 4.2 Creáronse usuarios e grupos para o acceso remoto ao servidor. acceso ao servidor con usuarios dos sistemas

     CA 4.3 Configurouse o acceso anónimo. usar o acceso anónimo

     CA 4.4 Comprobouse o acceso ao servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo. coñece os dous modos de acceso

     CA 4.5 Realizáronse probas con clientes en liña de comandos e clientes en modo gráfico. accesos dende consola  e filezilla

     CA 4.6 Utilizouse o protocolo seguro de transferencia de ficheiros. habilitar e probar o protocolo de transferencia segura
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5.3 Peso dos CA na cualificación das UD e pesos das UD na cualificación do módulo
%Unidades didácticas e criterios de avaliación

14 % UD 1. Implantación de arquitecturas web

5 %     CA 1.1 Analizáronse aspectos xerais de arquitecturas web, as súas características, as súas vantaxes e os seus inconvenientes.

5 %     CA 1.2 Describíronse os fundamentos e os protocolos en que se basea o funcionamento dun servidor web.

35 %     CA 1.3 Realizouse a instalación e a configuración básica de servidores web.

5 %     CA 1.4 Clasificáronse e describíronse os principais servidores de aplicacións.

20 %     CA 1.5 Realizouse a instalación e a configuración básica de servidores de aplicacións.

5 %     CA 1.6 Realizáronse probas de funcionamento de servidores web e de aplicacións.

5 %     CA 1.7 Analizouse a estrutura e os recursos que compoñen unha aplicación web.

10 %     CA 1.8 Describíronse os recursos necesarios nos servidores para a execución de aplicacións web.

10 %     CA 1.9 Documentáronse os procesos de instalación e configuración básica realizados sobre os servidores.

25 % UD 2. Administración de servidores web

10 %     CA 2.1 Recoñecéronse os parámetros de administración máis importantes do servidor web.

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

     CA 4.7 Configuráronse e utilizáronse servizos de transferencia de ficheiros integrados en servidores web. habilitar e configurar o FTP no IIS de windows

     CA 4.8 Utilizouse o navegador como cliente do servizo de transferencia de ficheiros. utilizar o navegador como cliente

     CA 4.9 Elaborouse documentación relativa á configuración e a administración do servizo de transferencia
de ficheiros. documenta a modo de manual de usuario

 UD 5. Servizos de rede implicados no despregamento dunha aplicación web

     CA 5.1 Describíronse a estrutura, a nomenclatura e a funcionalidade dos sistemas de nomes xerárquicos. recoñece a estrutura dos servizos DNS

     CA 5.2 Identificáronse as necesidades de configuración do servidor de nomes en función dos requisitos de
execución das aplicacións web despregadas. recoñece a súa utilidade

     CA 5.3 Identificáronse a función, os elementos e as estruturas lóxicas do servizo de directorio. recoñece a función dos seus elementos e estruturas funcionais

     CA 5.4 Analizouse a configuración e a personalización do servizo de directorio. instalar e configurar un servidor DNS en distintos sistemas, realizando
configuracións básicas segundo os enunciados

     CA 5.5 Analizouse a capacidade do servizo de directorio como mecanismo de autenticación centralizada
dos usuarios nunha rede.

comprobar a autenticación dos usuarios de xeito centralizado usando o
DNS

     CA 5.6 Especificáronse os parámetros de configuración no servizo de directorios adecuados para o
proceso de validación de usuarios da aplicación web. traballouse con distintos tipos de usuarios

     CA 5.7 Elaborouse documentación relativa ás adaptacións realizadas nos servizos de rede. documenta os procesos

 UD 6. Documentación das aplicacións web e sistemas de control de versións

     CA 6.1 Identificáronse ferramentas de xeración de documentación. Coñece ferramentas de xeración de documentación

     CA 6.2 Documentáronse os compoñentes de software utilizando os xeradores específicos das
plataformas. Usa xeradores de documentación a partires de código necesario

     CA 6.3 Utilizáronse diversos formatos para a documentación. coñece e usa o formato Markdown

     CA 6.4 Utilizáronse ferramentas colaborativas para a elaboración e o mantemento da documentación. utiliza gitlab ou github como plataforma colaborativa no mantemento da
documentación

     CA 6.5 Instalouse, configurouse e utilizouse un sistema de control de versións.

instala e configura git en linux. Coñece e usa os comandos básicos para o
uso da ferramenta: inicializar, engadir e confirmar cambios. Ver o estado
do repositorio local, ver o historial de commits. Revisar a diferencia entre o
confirmado e os directorios de traballo e staging. Traballo con repositorios
remotos, referenciar, baixar e subir os obxectos. Creación e fusión de
ramas en local. Subir ramas locais ao repositorio remoto.

     CA 6.6 Garantiuse a accesibilidade e a seguridade da documentación almacenada polo sistema de control
de versións.

coñece as características principais na seguridade dos documentos en
gitlab e github

     CA 6.7 Documentouse a instalación, a configuración e o uso do sistema de control de versións utilizado. documenta os procesos
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PROFESIONAIS

%Unidades didácticas e criterios de avaliación

10 %     CA 2.2 Ampliouse a funcionalidade do servidor mediante a activación e configuración de módulos.

15 %     CA 2.3 Creáronse e configuráronse sitios virtuais.

25 %     CA 2.4 Configuráronse os mecanismos de autenticación e control de acceso do servidor.

5 %     CA 2.5 Obtivéronse e instaláronse certificados dixitais.

5 %     CA 2.6 Establecéronse mecanismos para asegurar as comunicacións entre o cliente e o servidor.

10 %     CA 2.7 Realizáronse probas de funcionamento e rendemento do servidor web.

10 %     CA 2.8 Elaborouse documentación relativa á configuración, á administración segura e ás recomendacións de uso do servidor.

10 %     CA 2.9 Realizáronse os axustes necesarios para a implantación de aplicacións no servidor web.

24 % UD 3. Implantación de aplicacións web

5 %     CA 3.1 Describíronse os compoñentes e o funcionamento dos servizos proporcionados polo servidor de aplicacións.

5 %     CA 3.2 Identificáronse os principais ficheiros de configuración e de bibliotecas compartidas.

5 %     CA 3.3 Configurouse o servidor de aplicacións para cooperar co servidor web.

15 %     CA 3.4 Configuráronse e activáronse os mecanismos de seguridade do servidor de aplicacións.

5 %     CA 3.5 Configuráronse e utilizáronse os compoñentes web do servidor de aplicacións.

10 %     CA 3.6 Realizáronse os axustes necesarios para o despregamento de aplicacións sobre o servidor.

10 %     CA 3.7 Realizáronse probas de funcionamento e rendemento da aplicación web despregada.

5 %     CA 3.8 Elaborouse documentación relativa á administración e ás recomendacións de uso do servidor de aplicacións.

5 %     CA 3.9 Elaborouse documentación relativa ao despregamento de aplicacións sobre o servidor de aplicacións.

5 %     CA 3.10 Os xestores de contidos como aplicacións web

3 %     CA 3.11 Despliegue dos xestores de contidos

8 %     CA 3.12 Configuración da contorno nos xestores - linguaxe e aspecto

6 %     CA 3.13 Perfís de usuario nos xestores de contidos e creación de contidos

8 %     CA 3.14 Configuración e uso de novas funcionalidades nos xestores de contidos

5 %     CA 3.15 Copias de seguridade e restauración dos xestores de contidos

9 % UD 4. Instalación e administración de servidores de transferencia de arquivos

15 %     CA 4.1 Instaláronse e configuráronse servidores de transferencia de ficheiros.

15 %     CA 4.2 Creáronse usuarios e grupos para o acceso remoto ao servidor.

5 %     CA 4.3 Configurouse o acceso anónimo.

10 %     CA 4.4 Comprobouse o acceso ao servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo.

10 %     CA 4.5 Realizáronse probas con clientes en liña de comandos e clientes en modo gráfico.

5 %     CA 4.6 Utilizouse o protocolo seguro de transferencia de ficheiros.

25 %     CA 4.7 Configuráronse e utilizáronse servizos de transferencia de ficheiros integrados en servidores web.

5 %     CA 4.8 Utilizouse o navegador como cliente do servizo de transferencia de ficheiros.

10 %     CA 4.9 Elaborouse documentación relativa á configuración e a administración do servizo de transferencia de ficheiros.

9 % UD 5. Servizos de rede implicados no despregamento dunha aplicación web

5 %     CA 5.1 Describíronse a estrutura, a nomenclatura e a funcionalidade dos sistemas de nomes xerárquicos.

15 %     CA 5.2 Identificáronse as necesidades de configuración do servidor de nomes en función dos requisitos de execución das aplicacións web despregadas.

10 %     CA 5.3 Identificáronse a función, os elementos e as estruturas lóxicas do servizo de directorio.

40 %     CA 5.4 Analizouse a configuración e a personalización do servizo de directorio.
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PROFESIONAIS

5.4 Peso dos CA na cualificación dos RA e peso dos RA na cualificación do módulo

%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

24,00 % RA 3. Implanta aplicacións web en servidores de aplicacións, para o que avalía e aplica criterios de configuración para o seu funcionamento seguro.

5,00 %     CA 3.1 Describíronse os compoñentes e o funcionamento dos servizos proporcionados polo servidor de aplicacións.

5,00 %     CA 3.2 Identificáronse os principais ficheiros de configuración e de bibliotecas compartidas.

5,00 %     CA 3.3 Configurouse o servidor de aplicacións para cooperar co servidor web.

15,00 %     CA 3.4 Configuráronse e activáronse os mecanismos de seguridade do servidor de aplicacións.

5,00 %     CA 3.5 Configuráronse e utilizáronse os compoñentes web do servidor de aplicacións.

10,00 %     CA 3.6 Realizáronse os axustes necesarios para o despregamento de aplicacións sobre o servidor.

10,00 %     CA 3.7 Realizáronse probas de funcionamento e rendemento da aplicación web despregada.

5,00 %     CA 3.8 Elaborouse documentación relativa á administración e ás recomendacións de uso do servidor de aplicacións.

5,00 %     CA 3.9 Elaborouse documentación relativa ao despregamento de aplicacións sobre o servidor de aplicacións.

5,00 %     CA 3.10 Os xestores de contidos como aplicacións web

3,00 %     CA 3.11 Despliegue dos xestores de contidos

8,00 %     CA 3.12 Configuración da contorno nos xestores - linguaxe e aspecto

6,00 %     CA 3.13 Perfís de usuario nos xestores de contidos e creación de contidos

8,00 %     CA 3.14 Configuración e uso de novas funcionalidades nos xestores de contidos

5,00 %     CA 3.15 Copias de seguridade e restauración dos xestores de contidos

9,00 % RA 4. Administra servidores de transferencia de ficheiros, para o que avalía e aplica criterios de configuración que garantan a dispoñibilidade do servizo.

15,00 %     CA 4.1 Instaláronse e configuráronse servidores de transferencia de ficheiros.

15,00 %     CA 4.2 Creáronse usuarios e grupos para o acceso remoto ao servidor.

5,00 %     CA 4.3 Configurouse o acceso anónimo.

10,00 %     CA 4.4 Comprobouse o acceso ao servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo.

10,00 %     CA 4.5 Realizáronse probas con clientes en liña de comandos e clientes en modo gráfico.

5,00 %     CA 4.6 Utilizouse o protocolo seguro de transferencia de ficheiros.

25,00 %     CA 4.7 Configuráronse e utilizáronse servizos de transferencia de ficheiros integrados en servidores web.

5,00 %     CA 4.8 Utilizouse o navegador como cliente do servizo de transferencia de ficheiros.

%Unidades didácticas e criterios de avaliación

15 %     CA 5.5 Analizouse a capacidade do servizo de directorio como mecanismo de autenticación centralizada dos usuarios nunha rede.

10 %     CA 5.6 Especificáronse os parámetros de configuración no servizo de directorios adecuados para o proceso de validación de usuarios da aplicación web.

5 %     CA 5.7 Elaborouse documentación relativa ás adaptacións realizadas nos servizos de rede.

19 % UD 6. Documentación das aplicacións web e sistemas de control de versións

5 %     CA 6.1 Identificáronse ferramentas de xeración de documentación.

10 %     CA 6.2 Documentáronse os compoñentes de software utilizando os xeradores específicos das plataformas.

10 %     CA 6.3 Utilizáronse diversos formatos para a documentación.

10 %     CA 6.4 Utilizáronse ferramentas colaborativas para a elaboración e o mantemento da documentación.

50 %     CA 6.5 Instalouse, configurouse e utilizouse un sistema de control de versións.

5 %     CA 6.6 Garantiuse a accesibilidade e a seguridade da documentación almacenada polo sistema de control de versións.

10 %     CA 6.7 Documentouse a instalación, a configuración e o uso do sistema de control de versións utilizado.
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%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

10,00 %     CA 4.9 Elaborouse documentación relativa á configuración e a administración do servizo de transferencia de ficheiros.

9,00 % RA 5. Analiza a estrutura e a funcionalidade dos servizos de rede, e axusta a súa configuración para asegurar o correcto despregamento das aplicacións web.

5,00 %     CA 5.1 Describíronse a estrutura, a nomenclatura e a funcionalidade dos sistemas de nomes xerárquicos.

15,00 %     CA 5.2 Identificáronse as necesidades de configuración do servidor de nomes en función dos requisitos de execución das aplicacións web despregadas.

10,00 %     CA 5.3 Identificáronse a función, os elementos e as estruturas lóxicas do servizo de directorio.

40,00 %     CA 5.4 Analizouse a configuración e a personalización do servizo de directorio.

15,00 %     CA 5.5 Analizouse a capacidade do servizo de directorio como mecanismo de autenticación centralizada dos usuarios nunha rede.

10,00 %     CA 5.6 Especificáronse os parámetros de configuración no servizo de directorios adecuados para o proceso de validación de usuarios da aplicación web.

5,00 %     CA 5.7 Elaborouse documentación relativa ás adaptacións realizadas nos servizos de rede.

19,00 % RA 6. Elabora a documentación da aplicación web, para o que avalía e selecciona ferramentas de xeración de documentación e control de versións.

5,00 %     CA 6.1 Identificáronse ferramentas de xeración de documentación.

10,00 %     CA 6.2 Documentáronse os compoñentes de software utilizando os xeradores específicos das plataformas.

10,00 %     CA 6.3 Utilizáronse diversos formatos para a documentación.

10,00 %     CA 6.4 Utilizáronse ferramentas colaborativas para a elaboración e o mantemento da documentación.

50,00 %     CA 6.5 Instalouse, configurouse e utilizouse un sistema de control de versións.

5,00 %     CA 6.6 Garantiuse a accesibilidade e a seguridade da documentación almacenada polo sistema de control de versións.

10,00 %     CA 6.7 Documentouse a instalación, a configuración e o uso do sistema de control de versións utilizado.

14,00 % RA 1. Implanta arquitecturas web, para o que analiza e aplica criterios de funcionalidade.

5,00 %     CA 1.1 Analizáronse aspectos xerais de arquitecturas web, as súas características, as súas vantaxes e os seus inconvenientes.

5,00 %     CA 1.2 Describíronse os fundamentos e os protocolos en que se basea o funcionamento dun servidor web.

35,00 %     CA 1.3 Realizouse a instalación e a configuración básica de servidores web.

5,00 %     CA 1.4 Clasificáronse e describíronse os principais servidores de aplicacións.

20,00 %     CA 1.5 Realizouse a instalación e a configuración básica de servidores de aplicacións.

5,00 %     CA 1.6 Realizáronse probas de funcionamento de servidores web e de aplicacións.

5,00 %     CA 1.7 Analizouse a estrutura e os recursos que compoñen unha aplicación web.

10,00 %     CA 1.8 Describíronse os recursos necesarios nos servidores para a execución de aplicacións web.

10,00 %     CA 1.9 Documentáronse os procesos de instalación e configuración básica realizados sobre os servidores.

25,00 % RA 2. Xestiona servidores web, para o que avalía e aplica criterios de configuración para o acceso seguro aos servizos.

10,00 %     CA 2.1 Recoñecéronse os parámetros de administración máis importantes do servidor web.

10,00 %     CA 2.2 Ampliouse a funcionalidade do servidor mediante a activación e configuración de módulos.

15,00 %     CA 2.3 Creáronse e configuráronse sitios virtuais.

25,00 %     CA 2.4 Configuráronse os mecanismos de autenticación e control de acceso do servidor.

5,00 %     CA 2.5 Obtivéronse e instaláronse certificados dixitais.

5,00 %     CA 2.6 Establecéronse mecanismos para asegurar as comunicacións entre o cliente e o servidor.

10,00 %     CA 2.7 Realizáronse probas de funcionamento e rendemento do servidor web.

10,00 %     CA 2.8 Elaborouse documentación relativa á configuración, á administración segura e ás recomendacións de uso do servidor.

10,00 %     CA 2.9 Realizáronse os axustes necesarios para a implantación de aplicacións no servidor web.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

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

A avaliación ten un carácter continuo, por este motivo será necesaria a asistencia do alumnado ás actividades programadas para o módulo

profesional. O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua no módulo fixada pola lexislación será o 10% de faltas,

respecto da súa duración total do módulo.

A continuación detállanse os instrumentos, procedementos e criterios de cualificación para alumnos con avaliación continua e non continua.

Avaliación Continua

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

Para poder superar o módulo mediante a avaliación continua será preciso que o alumno/a realice e supere unha serie de probas e/ou exames nas

que se avaliarán as unidades de traballo.

En cada avaliación realizaranse unha ou varias actividades e probas parciais que permitirán ao alumno ir superando as unidades de traballo.

As probas ou exames serán desenvolvidas de xeito presencial e puntuaranse de 0 a 10 puntos. Para superalas, a nota deberá ser igual ou maior

de 5 puntos. So se calculará a media se todas as probas das unidades son superadas. No caso de non superar algunha das probas ou exames

nunha avaliación, a nota desa avaliación será unicamente a puntuación da proba ou exame máis baixa.

Nalgunha unidade de traballo a proba poderá ser cambiada pola entrega dalgún traballo, neste caso, este traballo valerá o 100% da nota.

A nota media da avaliación será a media de todas as unidades que se impartan nese trimestre, aplicando o coeficiente do peso específico a cada

parte segundo a valor de cada unidade, sempre que o alumno acade a puntuación de 5 en cada unhas delas. Se o alumno non acada un 5 en

algunha proba ou exame, a nota final do trimestre será únicamente a nota da proba ou exame máis baixo.

A nota final do módulo será a nota media das notas das unidades tendo en conta o peso específico que cada unidade ten asignada, e o cal se

mostra na aula virtual da materia. Para facer a media e preciso que a nota de cada unha das unidades sexa igualou superior a un 5. Se o alumno

non acada un 5 en algunha unidade, a nota final do módulo será a nota inferior acadada nas unidades.

5.5 Observacións sobre os criterios de cualificación

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

Ao final do módulo, realizarase un proba de recuperación global, que poderá coincidir no mesmo día e hora que a proba para alumnos con perda

de dereito a avaliación continua.

Nesta proba, os alumnos poderán recuperar as unidades que non teñan superadas. Cada alumno deberá examinarse só das unidades que teña

pendentes.

Para superar esta proba será preciso alcanzar una nota igual ou maior a 5 puntos en cada unha das súas partes.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Segundo establece a lexislación, o alumnado que teña máis do 10% de faltas de asistencia, perderá o dereito a avaliación continua e terá que ser

avaliado ao final do módulo.

Os alumnos que teñan pérdida do dereito a avaliación continua deberán presentarse á proba final do módulo. Esta proba final constará dunha

proba teórica e outra práctica sobre os contidos establecidos no curriculum do módulo e será necesario alcanzar una nota de 5 ou máis puntos en

cada unha das dúas partes para superar o exame.

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

SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN

Durante o desenvolvemento do curso, e mediante o documento de seguimento e planificación das clases ou desde o aplicativo de programación da

xunta, poderase determinar se a asignación horaria de cada unidade é a idónea.

O ritmo de traballo virá determinado pola asimilación dos conceptos por parte do alumnado.

AVALIACIÓN DO DOCENTE

Mediante a enquisa de avaliación docente, obteranse resultados a valorar ó remate das avaliacións.

Asi mesmo preguntarase aos rapaces na aula se teñen algunha suxestión a realizar e calquera incidencia ao respecto será solucionada en forma

de consenso e na máxima inmediatez posible.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación inicial farase a través dun cuestionario xenérico e/ou a observación directa do docente en todos os aspectos que abarque o curriculum

do ciclo.

O departamento de Orientación detectará, identificará e valorará as necesidades educativas especiais, e deseñará e coordinará os plans de apoio

para atender á diversidade do alumnado.

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

Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

- Fomento do traballo práctico en grupos de traballo heterexéneos

- Creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo. Se este clima prodúcese, o profesor dispón de mais tempo

para identificar os alumnos que necesitan axuda e proporcionar a axuda mais conveniente en cada caso

- Agrupamentos flexibles e ritmos distintos

- Identificación dos contidos básicos e imprescindibles para seguir progresando nos contidos complementarios.

- Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e as actividades

- Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos

- Actividades de reforzo en grupos pequenos
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- Traballo práctico realizado integramente na aula, para non desfavorecer ós alumnos que non teñen ordenador na casa

- Explicacións individuais aos alumnos que amosan dificultades de compresión

- Proposta de actividades complementarias para os alumnos que adquiren máis rapidamente os contidos

- Adaptación do material didáctico a persoas con deficiencia visual e auditiva para que se integren perfectamente na aula

- Proposta de actividades complementarias con persoas con deficiencia visual.

Se o profesor detecta durante o desenvolvemento das actividades de ensinanza/aprendizaxe que o alumno non acada os mínimos esixibles,

proporalle a realización de boletíns de cuestións e actividades prácticas de reforzo adaptados a mínimos. O profesor prestará especial atención a

este tipo de alumnado durante todo o proceso de ensinanza/aprendizaxe.

Si se detecta algún alumno con sobredotación, que é capaz de adquirir os conceptos con máis facilidade que os seus compañeiros proporánselle a

realización de actividades complementarias, de maior nivel de dificultade, para cada unidade de traballo

Como medidas individuais, para os alumnos estranxeiros que descoñezan a lingua e cultura españolas, ou que presenten graves carencias en

coñecementos básicos, fomentarase a lectura de libros e catálogos de carácter técnico.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

- Educación para a democracia, o diálogo e a convivencia pacífica.

- Concibir a educación como un proceso de comunicación que debe promover un pensamento creativo e innovador.

- A educación é un proceso de formación da persoa como un todo. O centro é unha institución que axuda ao desenvolvemento persoal,

desenvolvemento de competencias, habilidades e coñecementos.

- Promover o respecto por si mesmo e da diversidade social, cultural e natural dentro dunha concepción democrática.

- Aprender a vivir xuntos, aprender a vivir, ademais de ser un obxectivo esencial da educación é un dos grandes retos para os sistemas de ensino

actual. Hai moitas razóns que fan que ese aprendizaxe sexa visto non só como un valor en si, senón tamén esencial para construír unha sociedade

máis democrática, máis unida, máis cohesiva e pacífica.

- A Lei Orgánica 2 / 2006 de 3 de maio, de Educación, apuntou como un dos obxectivos do sistema de ensino a educación no respecto dos

dereitos humanos e liberdades fundamentais, dereitos e oportunidades iguais entre homes e mulleres en igualdade de trato e non discriminación

das persoas con discapacidade no exercicio de tolerancia e liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia, así como prevención de

conflitos e resolución pacífica dos mesmos.

Os obxectivos directamente relacionados coa educación de valores son:

- Considerar as tarefas de forma responsable

- Comprender e exercer os seus dereitos en relación aos outros

- Practicar a tolerancia, cooperación e solidariedade entre os individuos e grupos

- Exercicio no diálogo que ten os dereitos humanos como valores comúns nunha sociedade plural

- Prepararse para o exercicio da cidadanía democrática

- Desenvolver e consolida-los hábitos de estudo, disciplina individual e traballo en equipo como condición necesaria para a aplicación efectiva das

tarefas de aprendizaxe e desenvolvemento persoal como un medio de valorar e respectar a diferenza dos sexos e dos dereitos e oportunidades

iguais entre eles.

- Rexeitar os estereotipos que implican a discriminación entre homes e mulleres.

- Reforzar as competencias emocionais en todos os ámbitos da personalidade e relacións cos outros, e rexeitar a violencia, o prexuízo de calquera

especie e comportamento sexista e aprender a resolver conflitos de forma pacífica.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visitas a empresas ou institucións do sector

Asistencia a eventos, congresos, conferencias, feiras, exposicións ou xornadas relacionadas co sector.

Participación en proxectos ou calquera actividade relacionadas co sector da informática

Participación en actividades, concursos, eventos deportivos, culturais ou de ocio que fomenten as interelacións da comunidade educativa.

Charlas/conferencias con invitados de interés segundo o tema do que trata o ciclo

Charlas coloquios que fomenten os debates na aula e o espírito crítico ante situacións diversas

Participarase en xeral nas actividades do departamento e en calquera outra de interés que se organice no centro educativo

10.Outros apartados

10.1) constancia da información ao alumnado

A presentación do módulo coa información relativa á programación didáctica (obxectivos, contidos, criterios de avaliación, cualificacións,

procedementos e mínimos esixibles) esta colgada na páxina Web do centro, sendo accesible a toda a comunidade educativa.

Deste feito son informados os alumnos e pais nas respectivas guías e/ou poderán ser publicadas na Aula Virtual do módulo.

10.2) Clases online

No caso de ter que seguir a clase de xeito telemático o alumnado seguirá o curso mediante a aula virtual do centro e neste caso as clases se

desenvolverán usando a plataforma que ten como referencia a Consellería de educación, Webex sempre que o ancho de banda así o permita.

10.3) Probas

Todas as probas, aínda que especifiquen que son prácticas  poden ter sempre preguntas de tipo teórico, tipos test ou resposta curta sobre distintos

aspectos da materia práctica que se está a evaluar

Calquera sospeita ou certeza de copia levará aparellada a unha calificación de 0 na mesma para todo o alumnado implicado

O uso de teléfonos móviles nas aulas poden levar á expulsión da mesma e a unha calificación de 0 si se está a realizar unha proba
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