
 

 
Departament Informàtica 

PROGRAMACIÓ UNITATS FORMATIVES 

file201cb98d9d26aa9e7fc297891526922.odt 

PCC - CICLES 

Codi cicle: ASIX 
Curs: 2018 - 2019  

 
1. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 

FAMÍLIA:  informàtica 
CICLE:  ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA GS 

MÒDUL PROFESSIONAL: “Gestió  de bases de dades” i  “Administració 
de bases de dades” 

CODI:  M02 i 
M10 

HORES TOTALS: 66 HLLD: 0 
 

MP02 i MP10: Bloc BD2 (58 h / 0 hlld) 

Unitats Formatives 
Hores 

mín+HLLD 
(alumnes no 

dual) 

Durada 
(alumnes 
no dual) 

Data Inicial Data Final 

Hores al 
centre 

alumnes 
formació 

dual 

Hores a 
l’empresa 
alumnes 
formació 

dual 
UF3 (MP02): 
Assegurament de la 
informació (*) 

33+0  33 18/09/2018 15/01/2019 16 17 

UF2 (MP10): Instal·lació́ i 
ajustament de SGBD 
corporatiu (*) 

33+0 33 22/01/2019 26/03/2019  17 16 

 
Les matèries dualitzades s'identificaran amb un (*). Les hores a l’empresa i classe dels 
alumnes de dual estan especificades al currículum de la formació dual, penjat al Gestor 
Documental del centre a la carpeta: informàtica i comunicacions>departament>dual. 
 
Aquests mòduls s’imparteixen al llarg dels dos cursos del cicle formatiu. 
Les Unitats Formatives UF1,UF2 de MP02 es realitzaran el primer curs d’ASIX. 
La Unitat Formativa UF1 de MP10 es realitzarà el primer curs d’ASIX. 
 
La  Unitat formativa UF3 de MP02 es realitzarà en el segon curs d’ASIX. 
La  Unitat formativa UF2 de MP10 es realitzarà en el segon curs d’ASIX. 
 
 
Aquests  Mòduls disposen de 0 h. de lliure disposició a segon curs.  
 
NOTA: es fa aquest bloc d’unitats formatives de dos mòduls per a poder assegurar un 1er curs comú                  
per a tots els cicles de grau superior (ASIX, DAW i DAM), segons orientacions del Departament                
d’ensenyament. 
 
Els alumnes d’aquest mòdul podran optar en funció de la disponibilitat de places i la pròpia de 
l'alumne/a a realitzar la formació amb FP Dual en la unitat formativa afectada per DUAL. Si l’alumne                                   

no segueix el programa de formació dual, seguirà el transcurs normal del curs i en les dates                                 
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assignades en el quadre anterior, en canvi, si l’alumne segueix el programa de formació dual,                             
realitzarà la UF afectada en el període planificat pel centre i per l’empresa corresponent, En aquest                               
cas, el marc horari serà aquell que es pacti amb l'empresa i que consta en l'acord signat                                 
corresponent. 
 

M2-UF3: Assegurament de la informació (33 hores) 
Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF1: Seguretat de les dades 13 1 
NF2: Salvaguarda, recuperació i transferència de dades 20 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M10-UF2: Instal·lació́ i ajustament de SGBD corporatiu  (33 hores) 
Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF1: Tipus d'emmagatzematge de la informació. SGBD 
corporatius. Instal·lació 

10 1 

NF2: Comunicacions 4 2 

NF3: SGBD distribuïts 7 3 

NF4: Administració d’un SGBD corporatiu 12 4 
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2. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 
 
Per a superar els mòduls M02 i M10, l’alumne haurà de superar independentment les dues UF de                 
segon així com totes les que es fan a primer curs. 
 
La qualificació del Mòdul professional 02 (QMP) s’obté segons ponderació indicada en la programació              
de primer curs (recordar que es van canviar les hores per canvi en la normativa), que és: 
 
QMP = 0.25·QUF1 + 0.50·QUF2 + 0.25·QUF3 
 
Per al M10, que no està en la programació de primer, es calcularà així: 
 
QMP = 0.66·QUF1 + 0.34·QUF2 
 
 
3. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE CADA UNITAT FORMATIVA 
 
L’avaluació de la U.F. es farà de forma contínua al llarg de la seva durada. Per tant és imprescindible                   
l’assistència habitual de l’alumnat a classe. S’aplicaran les Normes d’Organització i Funcionament de             
Centre en els casos d’absentisme i mal comportament. 
 
En quant a l’absentisme, si l’alumne falta de manera injustificada més del 10% de les hores de la UF,                   
estarà suspès i podrà presentar-se a la 2ª convocatòria (juny). Si les faltes d’assistència són               
conseqüència que l’alumne compagina els seus estudis amb el treball, deurà justificar-ho a través              
d’un certificat de l’Empresa, on hi constaran els horaris i els torns, i podrà faltar fins al 30% de les                    
hores. 
 
Davant de comportaments incorrectes de l’alumnat el professor actuarà aviat, per sistema i de 
manera proporcionada segons l’acció efectuada per l’alumne, donant-li una conseqüència a la seva 
acció. Aquestes conseqüències que rebran estan pensades pel propi bé de l’alumne i del dret del 
grup en general a rebre classe en un ambient adequat per a l’estudi.  
 
Ens basem en el Reial Decret d’aquest Cicle Formatiu (Real Decreto 1629/2009), article 5 
(Competencias profesionales, personales y sociales), on el punt 17 diu que l’alumne ha de saber: 
 
Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al 
establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y 
tolerante. 
 
Depenent de la gravetat del fet, l’alumne podrà tindre una o vàries de les següents conseqüències:  

repetir l’acció que se li ha manat, fent-la de millor manera. 
demanar perdó. 
nota negativa en la Graella d’observacions (-10% del total de la graella). 
suspensió de l’assistència a classe, anant a la sala de professors a apuntar-s’hi (segons les 
Normes d’Organització i Funcionament de Centre). 
a les tres suspensions entre tots els mòduls, tindrà prohibida l’assistència a classe per 3 dies 
(o més si és un fet molt greu). 
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el professor pot dir altres conseqüències que siguin proporcionades al fet (dues notes 
negatives, ajudar a netejar la classe, etc). 

 
 
 
 
 

Instruments d’avaluació UF3 (M2): 
 
Els instruments d’avaluació estaran formats únicament pel full d’aula (graella) que controla els             
exercicis i la presentació en grup, valorats amb un pes relatiu a les hores que dediquem a cadascun: 
 
G: Graella d’observacions 
 
El següent quadre mostra com s’obté la qualificació de cada RA, en funció dels instruments               
d’avaluació.  
 

 Instruments d’avaluació (%) 
Qualificació dels Resultats  
d’Aprenentatge G  

RA1  = 100 
 

 

 
 
 
Es considera aprovada la UF si la nota és 5 (sobre 10) o superior, sense cap arrodoniment. Si                  
l’alumne trau més de 4.5 i menys de 5 el professor decidirà si es pot considerar aprovat. 
 
 
En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una prova en el període de recuperació                   
establert pel centre, tradicionalment al mes de juny (“Avaluació de juny” o “segona avaluació”). 
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Aquesta prova escrita constarà d’una part de teoria i d’una part d’exercicis i s’aprova amb una nota                 
de 5 o superior (sense cap arrodoniment). 
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Instruments d’avaluació UF2 (M10): 
 
Els instruments d’avaluació estaran formats per les proves escrites i el full d’aula (graella) que               
controla els exercicis: 
 
Pe2: Prova escrita de la UF2 (MP10), NF1, NF2, NF3 i NF4. 
 
G: Graella d’observacions 
 
El següent quadre mostra com s’obté la qualificació de cada RA, en funció dels instruments               
d’avaluació.  
 

Instruments d’avaluació (%) 
Qualificació dels Resultats   
d’Aprenentatge Pe2 G 

RA1  = 40/4 60/4 

RA2  = 40/4 60/4 

RA3  = 40/4 60/4 

RA4  = 40/4 60/4 

TOTALS 40 60 

 
Es considera aprovada la UF si la nota és 5 (sobre 10) o superior, sense cap arrodoniment. Si                  
l’alumne trau més de 4.5 i menys de 5 el professor decidirà si es pot considerar aprovat. 
Important: la nota mitja de les Pe (proves escrites) ha de ser 3.0 o superior, sinó es considera                  
suspesa la UF. 
 
 
En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una prova en el període de recuperació                   
establert pel centre, tradicionalment al mes de juny (“Avaluació de juny” o “segona avaluació”). 
 

Aquesta prova escrita constarà d’una part de teoria i d’una part d’exercicis i s’aprova amb una 
nota de 5 o superior (sense cap arrodoniment). 
 
 
 
 
4. BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA 
 
    Bibliografia 
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- Administración de sistemas gestores de bases de datos. Autor: Luis Hueso Ibañez. Ed. 

RA-MA. 
- MySQL 5.1. Autor: Juan Diego Gutiérrez Gallardo. Ed. Anaya. 

 
     Webgrafia 
 

- http://download.oracle.com/docs/cd/E17781_01/index.htm (Oracle Database Express    
Edition Documentation) 

- https://www.agpd.es/portalwebAGPD/jornadas/dia_proteccion_2011/responsable/index-
ides-idphp.php (Cómo cumplir con la LOPD) 

- http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/index.html 
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