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1. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 
FAMÍLIA: Informàtica i Comunicacions 
CICLE: Sistemes microinformàtics i xarxes GM 

MÒDUL PROFESSIONAL: Seguretat informàtica CODI: IC10 
HORES TOTALS: 132 HLLD: 0 

 
MP06: Seguretat informàtica Grup A 
Unitats Formatives Hores mín + HLLD Durada Data Inicial Data Final 
UF1: Seguretat passiva 24 24 19/09/18 25/10/18 
UF2: Còpies de seguretat 26 26 31/10/18 13/12/18 
UF3: Legislació i protecció de dades 20 20 19/12/18 24/01/19 
UF4: Seguretat activa 24 24 30/01/19 06/03/19 
UF5: Tallafocs i monitoratge de xarxes 38 38 07/03/19 02/05/19 
 
 
MP6: Seguretat informàtica Grup B 
Unitats Formatives Hores mín+HLLD Durada Data Inicial Data Final 
UF1: Seguretat passiva.  24 24 18/09/18 25/10/18 
UF2: Còpies de seguretat. 26 26 30/10/18 13/12/18 
UF3: Legislació de seguretat i protecció 
de dades. 20 20 18/12/18 24/01/18 

UF4: Seguretat activa. 24 24 29/01/19 05/03/19 
UF5: Tallafocs i monitoratge de xarxes. 38 38 07/03/19 02/05/19 
Aquest mòdul s’imparteix al llarg del segon curs del cicle formatiu. Totes les Unitats Formatives es                
realitzaran al segon curs. Aquest Mòdul no disposa d'hores de lliure disposició. 
 

 

 

UF1: SEGURETAT PASSIVA (24 hores) 
Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF1: Seguretat passiva.CPD 12 RA1: Aplica mesures de seguretat passiva en 

sistemes informàtics descrivint característiques 
d’entorns i relacionant-les amb les seves 
necessitats. 

NF2: Sistemes d’alimentació ininterrompuda. 
Seguretat lògica 

13 
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UF2: CÒPIES DE SEGURETAT (26 hores) 
Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF1: RAID 13 RA1: Gestiona dispositius d’emmagatzematge 

descrivint els procediments efectuats i aplicant 
tècniques per assegurar la integritat de la 
informació. 

NF2: Còpies de seguretat 13 

 
 

UF3: LEGISLACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES (20 hores) 
Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF1: Legislació 10 RA1: Reconeix la legislació i normativa sobre 

seguretat i protecció de dades analitzant-ne 
les repercussions de l’incompliment. 

NF2: Criptografia 10 

 
 
 

UF4: SEGURETAT ACTIVA (26 hores) 
Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF1: Antimalware 12 RA1: Aplica mecanismes de seguretat activa 

descrivint les seves característiques i 
relacionant-les amb les necessitats d’ús dels 
sistema informàtic. 

NF2: Pla de contingència. Seguretat en xarxes 13 

 
 
 

UF5: TALLAFOCS I MONITORATGE DE XARXES (38 hores) 
Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF1: Monitoratge de xarxes 20 RA1: Assegura la privadesa de la informació 

transmesa en xarxes informàtiques descrivint 
vulnerabilitats i instal·lant programari específic. 

NF2: Tallafocs 29 
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2. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 
 
Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar cadascuna de les unitats formatives. 
 
Per a cada UF hi ha una sèrie de pràctiques, proves escrites i/o treballs que després d’avaluar-les,                 
segons el detall per a cada UF, donaran una qualificació de la UF. Es valorarà positivament la                 
regularitat en la realització de totes les activitats i l’haver mantingut o millorat la nota durant el                 
progrés del mòdul  
 
Una UF està superada si la seva qualificació és >=5. 
 
Cada UF ha d’estar superada per a poder obtenir la nota final del mòdul. 
 
La qualificació del mòdul s’obté després d’aplicar: 
 

QMP = 0.2*UF1 + 0.2*UF2 + 0.1*UF3 + 0.2*UF4 + 0.3*UF5 
 
Per aconseguir un valor enter en la qualificació de les UF i del mòdul s’arrodonirà al valor enter                  
posterior a partir de 0.5 dècimes, es a dir: 4.49 s’arrodonirà a 4 i 4.5 s’arrodonirà a 5. No obstant                    
això, el professor pot decidir quin arrodoniment seguirà en base al treball, comportament i actituds               
dels alumnes involucrats, per exemple, un 4.99 pot suposar un suspens si així ho considera el                
professor. 
 
 
3. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE CADA UNITAT FORMATIVA 
 
La metodologia que s'utilitzarà serà ABP (Aprenentatge Basat en Problemes), en la que el professor               
plantejarà un cas particular sobre els continguts que volem tractar, i els alumnes, organitzats en               
grups de 2, 3 o 4 membres, hauran de resoldre dit cas amb les eines i materials proporcionats pel                   
professor, i altres que hauran de trobar ells documentant-se mitjançant les TIC. 

 
El professor anirà orientant als grups de treball amb indicacions especifiques sobre com han de               
resoldre el cas. A més, farà petites indicacions sobre continguts teòrics per tal d'assolir millor els                
conceptes. 

 
Per a la resolució de l'activitat ABP els alumnes tindran un temps determinat d'hores, i en finalitzar,                 
cada grup farà una presentació exposant la seua resolució sobre el cas. El professor podrà fer                
preguntes orals sobre determinades qüestions relacionades amb els treballs dels grups. 

 
Finalment, el professor podrà o no realitzar un test, si ho considera oportú, relacionat amb el cas                 
particular que s'està tractant i així tindre una valoració més individualitzada sobre cada membre del               
grup. També es podrà substituir el test per un breu examen oral realitzant preguntes individuals als                
membres del grup. 
 
En cada unitat formativa es poden realitzar un o més casos ABP. Cada cas ABP està relacionat amb                  
els resultats d'aprenentatge en que es divideixen les unitats formatives. 
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La qualificació de cada cas es realitzarà en base a la següent ponderació: 
 

Percentat
ge de la 
nota 

Tasques Tipus de tasca 

5% Coavaluació  Grupal 

5% Qüestionari d'avaluació  Individual 

10% Treball individual (assistència, diari d'incidències, treball setmanal 
al document compartit, qüestionari d'avaluació individual, 
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 

 
Segons la UF i determinats casos pràctics, el test individual podrà tindre una ponderació d'un 30% o                 
40%. En aquests casos, per a optar a valorar el treball, els alumnes hauran de treure una nota major                   
o igual a 3,5 en aquest test individual. 
 
No es realitzaran recuperacions de les Unitats Formatives, és a dir, que les UF amb nota <5 s’hauran                  
de superar en la segona convocatòria (convocatòria extraordinària de juny) prevista segons el             
calendari escolar aplicat a l'institut. 
 
Per a superar les UF en segona convocatòria es demanarà la resolució del cas o casos pràctics i/o                  
una prova o examen. 
 
 
4. BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA 
 

 Jose Fabián Roa Buendia. Mc Graw Hill. Seguridad Informàtica. 
Apunts preparats pel professor. 
Pàgines web. 
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Videos sobre seguretat informàtica. 
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