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1. PROFESSOR/A QUE L’IMPARTIRÀ

Rafael García Suárez

2. LLIBRE I/O MATERIAL UTILITZAT

Bibliografia

Manuals del curs. García, R. Professor Esteve Terrades i Illa.
Linux Essentials. Roderick W. Smith. Anaya Multimedia.
Administración de sistemas opertivos Linux. O’Reilly. Ediciones Anaya.
Installing and Configuring Windows Server 2012. Craig Zacker. John Wiley & Sons, Inc.
Administring Windows Server 2012. Patrick Regan. John Wiley & Sons, Inc.

Entre d’altres.

Webgrafia 

https://technet.microsoft.com (pàgina oficial de Microsoft amb recursos, fòrums, guies, etc.,
en espanyol i anglès).
https://help.ubuntu.com (pàgina oficial d’Ubuntu per a les fitxes tècniques, documentacions
i guies, en anglès).
www.somebooks.es i www.solvetic.com (guies de procediments útils per resoldre activitats i
pràctiques, en espanyol).

Es tasca de l’alumnat ampliar i cercar les seves pròpies fonts d’informació.

3. ESTRATÈGIES  METODOLÒGIQUES  APLICADES  EN  EL
DESENVOLUPAMENT DEL MÒDUL

A la UF1 farem servir:
Explicació prèvia a l’alumnat en iniciar cada unitat formativa sobre:

 Objectius.
 Continguts.
 Repàs, consolidació i ampliació dels coneixements adquirits al MP01, a través de 

pràctiques.
Organització del grup segons el tipus d’activitat:
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Es formaran parelles (o trio si cal) per dur a terme les pràctiques plantejades en el decurs
de la UF. Les pràctiques es valoraran a través de la observació del professor seguint una
graella de ítems a aconseguir.
Recursos pedagògics:

 Realitzar pràctiques per aplicar els conceptes.
 Recerca d’informació per Internet per a la resolució autònoma de problemes. 
 Distribució de tasques i treball col·laboratiu en equip.
 Cercar situacions i exemples reals d’aplicació, contextualització.

A la UF2 farem servir:
Explicació prèvia a l’alumnat sobre:

 Objectius.
 Continguts.
 Contextualització envers el món laboral i la resta de mòduls.
 Pràctiques i proves finals a realitzar i la seva ponderació.

Organització del grup segons el tipus d’activitat:
1. Explicació de conceptes nous:

    Grup classe, incentivar la participació de l’alumnat.
2. Treball a l’aula:

    Activitats: treball individual posada en comú i correcció al grup classe.
    Pràctiques: treball individual o per parelles/grups.
    Qüestionaris i proves finals: treball individual.

Recursos pedagògics:
 Realitzar pràctiques, aplicació de conceptes, des de l’inici del mòdul.
 Recerca d’informació per Internet per a la resolució autònoma de problemes. 
 Finalitzar i/o ampliar les activitats i pràctiques a casa, organització i esforç.
 Cercar situacions i exemples reals d’aplicació, contextualització.

4. CRITERIS I  INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I  RECUPERACIÓ DEL
MÒDUL

Per tal d’aprovar cadascuna de les UF del mòdul caldrà que l’alumne/a obtingui una nota
igual o superior a 5. La nota de cada UF es calcularà a través dels ítems concrets de cada UF.

Per poder fer aquest càlcul la nota final en cadascun dels apartats (pràctiques, proves finals,
qüestionaris i activitats) haurà de ser igual o superior a 4. 
 
Per a superar el mòdul professional cal superar independentment les 2 unitats formatives. La
recuperació  de  les  UF  no  aprovades  durant  l’avaluació  ordinària  s’hauran  de  recuperar
mitjançat una prova final de caràcter teòric i/o pràctic a la convocatòria de juny, en el que la
nota haurà de ser igual o superior a 5. 
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La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació:

QMP=0.50 ·QUF 1+0.50 ·QUF 2

El dret a l’avaluació contínua es perd per la falta d’assistència del 15% o superior, de classes
de cada UF.

5. RELACIÓ  D’UNITATS  FORMATIVES  SEQÜENCIADES  I
TEMPORITZADES (ES POT INCLOURE ELS NUCLIS FORMATIUS)

UF NF TÍTOL DURADA Data Inici Data Final

1 Administració avançada de sistemes operatius 46

24/03/2020 05/05/2020

1 Administració del servei de directori 12

2 Administració remota 12

3 Administració d’un servidor d’impressió 4

4 Administració de processos i serveis 4

5 Integració de sistemes operatius 14

2
Automatització  de  tasques  i  llenguatges  de
guions

29
06/05/2020 28/05/2020

1
Llenguatge  de  guions  i  automatització  de
tasques

29

6. CRITERIS  I  INSTRUMENTS  D’AVALUACIÓ  I  RECUPERACIÓ  DE
LES UNITATS FORMATIVES (SI S’ESCAU)

UF1:
Els instruments d’avaluació de la unitat formativa estan formats per 7 pràctiques (Pt). Aquests
instruments d’avaluació  es  distribuiran  entre  les  diferents  AEA  i  NF  segons  la  següent
distribució:

Pràctiques
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NF1.1. AEA1.1.1 Pt1, Pt2
NF1.2. AEA1.2.1. Pt3, Pt4
NF1.3. AEA1.3.1. Pt5
NF1.4. AEA1.4.1. Pt6
NF1.5. AEA1.5.1. Pt7

La qualificació de la unitat formativa (QUF1) s’obté amb la següent ponderació: 

QUF 1=0,15 · Pt1+0,20 · Pt2+0,10· Pt3+0,15 ·Pt 4+0,10 · Pt5+0,10· Pt6+0,20 ·Pt 7

En cas de no superar la UF de forma contínua (QUF1 menor que 5) es realitzarà una prova en el
període de recuperació establert pel centre (avaluació extraordinària al juny). Aquesta prova
tindrà una part teòrica i/o una altra pràctica.

UF2:
Els instruments d’avaluació de la unitat  formativa estan formats per  1 pràctiques  (Pt), 14
activitats (Ac), 4 proves qüestionari (Pq) i 1 prova final (Pf). Aquests instrument d’avaluació
es distribuiran entre les diferents AEA i NF segons la següent distribució:

Pràctiques Activitats Proves
qüestionari

Proves finals

NF1.1. AEA1.1.1 Pt1 Ac1 – Ac14
Pq1, Pq2, Pq3

Pq4
Pf1

La qualificació de la unitat formativa (QUF1) s’obté amb la següent ponderació: 
(Pq i Ac com a mitja aritmètica de les proves qüestionari i activitats de la UF, respectivament)

QUF1=0,20· Pt1+0,4 · Pf 1+0,2· Pq+0,2· Ac

En cas de no superar la UF de forma contínua (QUF1 menor que 5) es realitzarà una prova en el
període de recuperació establert pel centre (avaluació extraordinària al juny). Aquesta prova
tindrà una part teòrica i/o una altra pràctica.
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