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1. /RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIU 
FAMÍLIA: Informàtica i comunicacions 
CICLE: Sistemes Microinformàtics i Xarxes GM  

MÒDUL PROFESSIONAL: M05 – Xarxes Locals  CODI: IC10 
HORES TOTALS: 165 h HLLD: 0 

 
GRUP A 
MP05: XARXES LOCALS (165 h / 0 hlld)  
Unitats Formatives Hores mín+HLLD Durada Data Inicial Data Final 
UF1: Introducció a les xarxes locals 66 66 17/09/18 21/12/18 
UF2: Configuració de commutadors i 
encaminadors  66 66 11/01/19 12/04/19 

UF3: Detecció i resolució d’incidències en 
xarxes locals 33 33 26/04/19 21/05/19 

 
 
GRUP B 
MP05: XARXES LOCALS (165 h / 0 hlld)  
Unitats Formatives Hores mín+HLLD Durada Data Inicial Data Final 
UF1: Introducció a les xarxes locals 66 66 17/09/18 20/12/18 
UF2: Configuració de commutadors i 
encaminadors  66 66 10/01/19 08/04/19 

UF3: Detecció i resolució d’incidències en 
xarxes locals 33 33 11/04/19 30/05/19 

 
 
GRUP C 
MP05: XARXES LOCALS (165 h / 0 hlld)  
Unitats Formatives Hores mín+HLLD Durada Data Inicial Data Final 
UF1: Introducció a les xarxes locals 66 66 19/09/18 19/12/18 
UF2: Configuració de commutadors i 
encaminadors  66 66 20/12/18 04/04/19 

UF3: Detecció i resolució d’incidències en 
xarxes locals 33 33 10/04/19 30/05/19 
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Aquest mòdul s’imparteix al llarg del primer curs del cicle formatiu. 
Les Unitats Formatives es realitzaran segons la següent seqüència: UF1, UF2 i UF3.. 
 
Aquest mòdul no disposa d'hores de lliure disposició.  
 
 
UF1: Introducció a les xarxes locals (66 h) 
Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF 0: Presentació del mòdul  1  

NF 1: Introducció a les xarxes locals 20 

RA1 Reconeix l’estructura de 
xarxes locals cablejades 
analitzant-ne  les 
característiques d’entorns 
d’aplicació i descrivint-ne la 
funcionalitat des seus 
components 

NF 2: Muntatge físic de la xarxa  40 

RA2 Desplega el cablejat 
d'una xarxa local 
interpretant-ne 
especificacions i aplicant 
tècniques de muntatge 

NF 3: Normes de seguretat i riscos 5 
 

RA3 Compleix les normes de 
prevenció de riscos laborals i 
de protecció ambiental, 
identificant els riscos 
associats, les mesures i 
equips per prevenir-los 

 
 
UF2: Configuració de commutadors i encaminadors  (66 h) 
Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF 1: Interconnexió de la xarxa  15 

RA1 Enumera i explica les 
característiques dels 
protocols que es configuren 
en una xarxa local tenint en 
compte la tecnologia i els 
estàndards utilitzats 

NF 2: Configuració de dispositius per a la construcció de xarxes 
sense fils  20 

RA2 Instal·la xarxes locals 
sense fils, descrivint-ne les 
prestacions i aplicant-hi 
tècniques de muntatge : 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7 
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NF 3: Configuració bàsica de dispositius de xarxa: 
commutadors (VLAN) i encaminadors  31 

RA2 Instal·la xarxes locals 
sense fils, descrivint-ne les 
prestacions i aplicant-hi 
tècniques de muntatge: 
2.8. 2.9 i 2.10 

 
 
UF3: Resolució d’incidències en xarxes locals (33 h) 
Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF 1: Procediments sistemàtics de verificació de la connectivitat 
en xarxes locals. Actualització dels dispositius de xarxes  16 

RA1 Aplica els procediments 
de prova i verificació dels 
elements de connectivitat de 
la xarxa i les eines per a 
aquests processos. 
RA2 Enumera els 
components actualitzables 
dels dispositius de 
comunicacions descrivint-ne 
les característiques 

NF 2:  Detecció i diagnòstic d'incidències en xarxes locals. 
Monitoratge de la xarxa local 17 

RA3 Identifica 
comportaments anòmals  
dels dispositius de la xarxa 
local i en procedeix a 
l'atenció i resolució seguint 
uns procediments donats. 
RA4 Descriu les tècniques i 
els procediments de 
monitoratge de la xarxa local 
segons unes especificacions 
donades 
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2. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES I ORGANITZACIÓ DEL MÒDUL 

El mòdul està dividit en UFs que a la seva vegada contenen diferents NFs que es corresponen amb                  
els seus resultats d'aprenentatge i s'han d'aconseguir amb les hores especificades en la             
temporització inicial. 
 
Per a l'assoliment dels resultats d'aprenentatge s'utilitzarà la metodologia de l'aprenentatge basat en             
problemes (ABP). 
 
Aquesta metodologia és una estratègia d'aprenentatge que permet assimilar uns objectius           
determinats a través de la pràctica d'accions, interaccions i l'ús de recursos encaminats a la resolució                
d'un problema real.  
 
Durant el projecte s'espera que els alumnes siguin capaços de treballar les seves habilitats per a: 
 

planificar,  
organitzar i dur a terme tasques comprovables ,  
resoldre un problema,  
aplicar la iniciativa, l'autonomia i imaginació,  
pensar lògicament i  
comunicar-se  amb la llengua oficial i de més ús en el sector, i utilitzar correctament 
l'expressió oral i escrita, 
saber utilitzar les eines que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació 
adequades per a l'aprenentatge (TIC/TAC).  

 
El grup-classe s'estructura en grups d'un màxim de quatre membres i hauran de resoldre el               
problema proposat pel professor. 
 
Les fases per a la resolució del problema són: 
 

la preparació i definició d'objectius, 
elaboració d'un pla inicial d'execució,  
repartiment de les tasques i assignació dels rols d'acord amb la tècnica de desenvolupament 
àgil  de projectes SCRUM, 
planificació del desenvolupament seguint la tècnica SCRUM, 
desenvolupament , control i ajust amb la fase de planificació  seguint la tècnica SCRUM, 
elaboració, comunicació i presentació de resultats, 
avaluació constructiva del treball final i presentació d'un dels grups de la classe assignat i  
autoavaluació constructiva.  

 
Durant tot el desenvolupament del mòdul s'usa la plataforma d'aprenentatge e-learning moodle,            
destinada a la gestió de tota la documentació creada durant el procés del mòdul i utilitzada com a                  
espai en línia que dóna suport a la presencialitat. 
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3. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 
 
El mòdul està organitzat de forma que cada projecte està associat a un o més resultats                
d'aprenentatge, així que a l' avaluar un projecte s'avaluen els resultats d'aprenentatge. 
 
 
La puntuació individual està formada per la nota del treball individual, la nota individual en la                
participació del treball escrit, la nota individual en la defensa de la presentació, la nota de                
l'autoavaluació i la nota de les actituds presentades i adquirides. En total representa el 45% de la                 
nota final del projecte.  
 
En cas que la puntuació individual sigui <4 no es farà mitjana amb la resta de notes i el projecte                    
no queda superat per a l'individu. 
 
En cas que la puntuació del treball escrit sigui <4 no es farà mitjana amb la resta de notes i el                     
projecte no queda superat per l'alumne. 
 
Per a la qualificació del projecte la nota individual, valorada en un 45% se suma a la nota grupal que                    
pesa un 55%. 
 
La qualificació d'un projecte serà entre 0 i 10, ambdós inclosos.  
 
Si tots els components del grup obtenen una nota del projecte o cas superior a 7 i tots els documents                    
col·lectius són entregats a temps s'augmenta un punt la nota final del projecte a tots els components                 
del grup. 
 
La qualificació de la UF s'obté calculant la mitjana ponderada dels projectes que la formen. Per a                 
poder fer la mitjana ponderada cada projecte ha de estar qualificat amb nota igual o superior a 5. Si                   
un o més projectes no compleixen la condició anterior la UF queda no superada.  
 
Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar independentment cadascuna de les UF. Una UF                
es considera superada amb una qualificació igual o superior a 5 
 
Per aconseguir un valor enter en la qualificació de les UF i del mòdul s'arrodonirà al valor enter                  
posterior a partir de 0.8 dècimes, és a dir: 4.80 s'arrodonirà a 4 i 4.81 s'arrodonirà a 5. 
 
Aquest arrodoniment també s'aplica a la nota de cada projecte. 
 
Activitats complementàries: 
 

La participació en les activitats complementàries que programi i organitzi el departament és             
obligatòria sempre que sigui gratuïta i dins de l'horari lectiu. 
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La valoració de la participació de l'alumnat en aquestes activitats complementàries s’inclourà            
dins del percentatge del 10% Actituds presentades i adquirides durant el procés, a no ser               
que en l'avaluació de cada UF es contemple una altra de diferent i/o més específica. 
 
En el supòsit de què algun/a alumne/a no pugui participar de l'activitat complementària, bé              
perquè quedi fora de l'horari lectiu o perquè no pot assumir el cost econòmic, haurà de                
realitzar una tasca sobre la temàtica de l'activitat d'acord amb les indicacions del professorat." 

 
La qualificació del mòdul s’obté després d’aplicar: 
 

QMP = 0.4*UF1+0.4*UF2+0.2*UF3 
 
4. INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE CADA UNITAT FORMATIVA 
 
La unitat formativa està organitzada de forma que cada projecte està associat a un o més resultats                 
d'aprenentatge, així que a l' avaluar un projecte s'avaluen els resultats d'aprenentatge associats. 
 
Per a l'avaluació d'un projecte s'utilitzen els següents criteris dels quals s'extraurà la nota mitjana               
sobre 10 punts: 
 

Percentatge 
de la nota 

Tasques Tipus de tasca 

5% Coavaluació  Grupal 

5% Qüestionari d'avaluació  Individual 

10% Treball individual (assistència, diari d'incidències, treball setmanal 
registrat en el tauler de l'SCRUM, qüestionari d'avaluació 
individual o  preguntes obertes individuals ...) 

Individual 

10% Lliurament de la planificació del treball, acords i objectius (7%, 1%           
i 2% respectivament) Grupal 

40% Desenvolupament i realització del treball (30% nota grupal        
corresponent al treball escrit i 10% nota individual per la          
participació en aquest) 

30% grupal 
10% individual 

20% Presentació (10% nota grupal corresponent al format, aparença i         
estructura de la presentació i 10% nota individual per la defensa           
de la presentació) 

10% grupal 
10% individual 

10% Actituds presentades i adquirides durant el procés. Participació en 
les activitats complementàries (excursions, xarrades...) Individual 

 
Les UF amb nota <5 s’hauran de superar en la segona convocatòria prevista segons el calendari                
escolar aplicat a l'Institut Montsià d'Amposta. 
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Els instruments d'avaluació i qualificació de cada UF en la segona convocatòria són: 
 

Avaluació  dels RA de la UF  Qualificació UF 

Conjunt de pràctiques. Es demana l'execució correcta de 
procediments pràctics. 
 
La qualificació dels procediments 
pràctics ha de ser igual o superior a 
4 per a afegir-se a la qualificació de 
la prova escrita.  

Ponderació entre 40% i 50% 

Prova escrita S'ha d'obtenir una qualificació igual 
o superior a 4 per a comptabilitzar 
amb els procediments pràctics.  

Ponderació entre 40% i 50% 

 
Si l’alumne aprova totes les UF, ja sigui en convocatòria ordinària o en 2a. convocatòria es procedirà 
al càlcul de la nota final del mòdul d’acord amb l’apartat 2.  
 
Els criteris d’arrodoniment són els indicats en l’apartat 3. 
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