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1. PROFESSOR/A QUE L’IMPARTIRÀ

Rafael Aracil López

2. LLIBRE I/O MATERIAL UTILITZAT

Moodle del centre
Wiki del professor: www.cacauet.org
A les wikis hi ha referències a nombrosos recursos online disponibles.

No son imprescindibles per la gran quantitat de materials disponibles a la xarxa, però
poden servir com a referència les següents publicacions:

- Instalación y Mantenimiento de Servicios de Internet
Francisco J.Molina • Eduardo Polo
RA-MA Editorial

- Instalación y Mantenimiento de Servicios de Internet
Elvira Mifsud • Raúl Lerma • Raúl Juncos
McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U.

3. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES APLICADES EN EL DESENVOLUPAMENT DEL

MÒDUL

Es treballarà sobre casos pràctics el més propers a la realitat. Per exemple, a la UF2
es farà la simulació d’un hosting pel què necessitem els serveis implicats, de web i
FTP.
 
Explicació a l’alumnat en iniciar cada unitat didàctica sobre els objectius.
 
Ens basem en alguns principis pedagògics:
- ABP: Aprenentatge Basat en Projectes.
- Flipped classrooms.
 
No apliquem ben bé el  sistema ABP, ja que als alumnes se’ls dona una part de
teoria, però es procura minimitzar-la per fer-ho el més pràctic possible. La idea és
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tenir 1 hora de teoria per cada 5 de pràctica aproximadament.  La major part del
temps  s’ajuda  a  l’alumne  de  forma  individual  depenent  de  les  dificultats  que
cadascun trobi (com es sol fer en les flipped classrooms).
 
En tot cas, al finalitzar les pràctiques s’intenta destil·lar un contingut teòric, però que
tingui una base en la pràctica real, que és molt més significatiu i perdurador. Aquest
contingut teòric el reforçarem en unes proves test que no comptaran més del 30% de
la nota, tot i que caldrà treure mínim un 4 per aprovar.

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

Es farà mitjana de les 4 UF si cadascuna d’elles és igual o més gran que 5. La nota
final del  mòdul s’obté amb la mitjana ponderada de les 4 UF:

QMP08=24·QUF1+24·QUF2+24·QUF3+12·QUF484

Si alguna UF no arribés a 5, s’haurà d’anar a la convocatòria de juny d’aquesta UF.

El dret a l’avaluació contínua es perd per la falta d’assistència del 15% (per UF).

Inspirats en les flipped classrooms i el ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) a la
classe  s’introduirà  breument  els  objectius  i  fonaments  imprescindibles  però
permetent que sigui el propi alumne que hagi d’investigar i interpretar els recursos
d’internet  per  sí  mateix.  La  major  part  del  temps es  destinarà a la  pràctica i  es
finalitzarà cada UF amb una prova tipus test que més que un examen té la intenció
d’actuar com a corol·lari.

La qualificació de cada Unitat Formativa es detalla particularment en els diversos
capítols subseqüents. De forma genèrica, però, utilitzem els següents instruments:
Pràctiques sobre entorns virtuals. Les pràctiques sobre entorns “cloud” es realitzaran
en el mòdul dual.
Qüestionaris i proves test: les parts dels continguts teòrics (que son moltes menys
en comparació de les pràctiques), s'avaluaran amb alguns qüestionaris tipus test per
recapitular coneixements i destil·lar unes certes conclusions que convé recordar en
acabar  la  UF.  Hi  haurà  una  nota  mínima d'un  4  per  poder  fer  mitjana  amb les
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pràctiques. En tot cas el pes de les proves test no superarà el 30% de la nota de la
UF.
En el cas (poc habitual) que un estudiant suspengui una prova teòrica tipus test i, en
canvi, hagi fet les pràctiques exitosament, se li oferirà un examen redactat, no test,
durant l'avaluació continuada. Així podem atendre també els casos de l’alumnat amb
dificultats amb les proves test.
La demostració com a principal instrument d'avaluació. Una demostració o «demo»
no només consisteix en que cada alumne o alumna mostri al professor que el què es
demana funciona. És molt important que justifiqui (oralment) perquè funciona i que
faci els jocs de proves adients per mostrar al professor com s'ha assegurat que el
què s'ha requerit està funcionant. Això permetrà al professor verificar que ha assolit
els  coneixements i  que la  pràctica ha estat  realitzada per  l’alumne o alumna en
qüestió. Com a instrument d'avaluació valorarem:
50% els continguts han estat realitzats.
50% l'alumne o alumna justifica correctament els jocs de proves per assegurar que
el seu treball compleix els requeriments de la pràctica.
Informes: un altre instrument d'avaluació son els informes. En algunes pràctiques es
demanarà presentar un document del què s’ha treballat en la pràctica. Per un costat
permetrà al  professor veure en detall  com l'alumne o alumna ha desenvolupat la
tasca,  i  per  altra  l'avaluació  inclourà  la  capacitat  per  generar  documentació  ben
ordenada, llegible i eficient per a que l’activitat tècnica pugui ser replicada per una
altra persona. A l’Annex es detallen els criteris d’entrega dels informes.

5. RELACIÓ D’UNITATS  FORMATIVES  SEQÜENCIADES I TEMPORITZADES

(ES POT INCLOURE ELS NUCLIS FORMATIUS)
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U
F

N
F

TÍTOL
HORES

UF NF

1 Serveis de noms i configuració automàtica 24

1 Configuració automàtica IP 12

2 Serveis de noms 12

2 Serveis Web i de transferència de fitxers 24

1 Serveis Web 14

2 Serveis de transferència de fitxers 10

3 Correu electrònic i missatgeria 24

1 Correu electrònic 14

2 Missatgeria 10

4 Serveis d’àudio I vídeo 12 12

TOTALS  84 84

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