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1. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 

 

 MP08: SERVEIS DE XARXA I INTERNET (99 h / 0 hlld)  
Unitats Formatives Hores mín+HLLD Durada Data Inicial Data Final 
UF1: Serveis de noms i 
configuració automàtica 25+ 0 25 14/09/2018 22/10/2018 

(*) UF2: Serveis web i de 
transferència de fitxers 25+0 25 22/10/2018 03/12/2018 

(*) UF3: Correu electrònic i 
missatgeria  25+0 25 03/12/2018 11/02/2019 

UF4: Serveis d'àudio i vídeo 24+0 24 18/02/2019 15/04/2019 
 99+0 99  
 
 
Aquest mòdul s’imparteix al llarg del segon curs del cicle formatiu. 
Les Unitats Formatives es realitzaran segons la següent seqüència: UF1, UF2 , UF3 i UF4. 
 
Fins la 15 ena setmana s'imparteixen 4 hores setmanals, afecte a la UF1, UF2 i part de la UF3. A                    
partir de la 16 ena. setmana fins la 28 ena s'imparteixen 3 hores setmanals.  
 
Les matèries dualitzades estan identificades amb (*), i es regiran pel que a la data de començament i 
acabament pel calendari establert segons acord dual, tret de les hores que s’imparteixen al centre 
que segueixen la mateixa temporització que la indicada en el quadre de temporització del mòdul.  
 
Els alumnes d’aquest mòdul podran optar en funció de la disponibilitat de places i la pròpia 
del'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 
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. 
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UF1: Serveis de noms i configuració automàtica ( 25 hores) 
Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF0: Presentació del mòdul i de la metodologia 1  
NF1: Instal·lació i administració de serveis de noms de domini 14 RA1 Administra serveis de 

resolució de noms, 
analitzant-los i garantint la 
seguretat del servei 

NF2: Instal·lació i administració de serveis de configuració 
automàtica de xarxa 

10 RA2 Administra serveis de 
configuració automàtica, 
identificant-los i verificant la 
correcta assignació dels 
paràmetres 

 
UF2: Serveis web i de transferència de fitxers (25 hores) 

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF1: Instal·lació i administració de servidors web  15 RA1 Administra servidors 

web aplicant criteris de 
configuració i assegurant el 
funcionament del servei 

NF2: Instal·lació i administració de serveis de transferència de 
fitxers 

10 RA2 Administra serveis de 
transferència de fitxers 
assegurant i limitant l'accés a 
la informació 

 
 

UF3: Correu electrònic i missatgeria  (25 hores) 
Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF1: Instal·lació i administració del servei de correu electrònic 15 RA1 Administra servidors de 

correu electrònic, aplicant 
criteris de configuració i 
garantint la seguretat del 
servei 

NF2: Instal·lació i administració de serveis de missatgeria 
instantània, notícies i llistes de distribució  

10 RA2 Administra serveis de 
missatgeria instantània, 
notícies i llistes de distribució, 
verificant i assegurant l'accés 
dels usuaris 
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UF4: Serveis d'àudio i vídeo  (24 hores) 
Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 
NF1: Instal·lació i administració del servei d'àudio 12 RA1 Administra serveis 

d'àudio identificant-ne les 
necessitats de distribució i 
adaptant-ne els formats 

NF2: Instal·lació i administració del servei de vídeo 
  

12 RA2 Administra serveis de 
vídeo identificant-ne les 
necessitats de distribució i 
adaptant-ne els formats 
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2. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES I ORGANITZACIÓ DEL MÒDUL 

    
Per a les matèries o UF en Dual: L'estratègia metodològica serà aquella que el tutor d'empresa i el                  
tutor del centre considerin adequades per tal que l'alumne en Dual pugui assolir els resultats               
d'aprenentatge, i que tret que es digui el contrari, consistirà en l'explicació per part del tutor                
d'empresa, del funcionament i posada a la pràctica de les tasques assignades en el Pla d'activitats. 

    
Es treballa amb la metodologia d'Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) o Problem Based             
Learning (PBL ). 
 
L'aprenentatge basat en problemes és una metodologia on el punt de partida és un problema o una                 
situació problemàtica. Aquesta situació permet a l'estudiant desenvolupar hipòtesis explicatives, i           
identificar necessitats d'aprenentatge que li faciliten comprendre millor el problema i aconseguir els             
resultats d'aprenentatge preestablerts. 
 
Es planteja un problema general que per a la seva resolució cal incorporar els aprenentatges 
d’alguns dels mòduls del currículum del cicle impartits en el segon curs. 
 
Per a implementar la resolució del problema general es proposen 7 casos que es desenvolupen 
agrupant aprenentatges dels mòduls de: Implantació de sistemes operatius, Administració de 
sistemes operatius, Planificació i administració de xarxes, Serveis de xarxa i Internet, Implantació 
d’aplicacions web i Seguretat i alta disponibilitat. 
 
Les hores de participació de cada mòdul en els diferents projectes queden detallades en el marc 
següent, així com la qualificació que li correspon de cada projecte a les UF del mòdul que s’obté 
aplicant la ponderació per hores de participació. 
 

 
Taula 1. Temporització dels projectes. 
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Aquesta metodologia és una estratègia d'aprenentatge que permet obtenir uns objectius determinats            
a través de la pràctica d'accions, interaccions i l'ús de recursos encaminats a la resolució d'un                
problema real.  
 
Els aspectes resum d'aquesta metodologia són: 
 

● L'alumne es responsabilitza del seu aprenentatge 
● El protagonista de l'acció formativa és l'estudiant, NO el docent 
● Es treballa socialment en petits grups 
● El problema representa un repte per l'aprenentatge 

 
Els objectius a assolir implementant la metodologia ABP són: 
 

1. Desenvolupar i reforçar les habilitats per a poder treballar en grup. 
2. Potenciar la comunicació individual i grupal, tant entre els alumnes com entre alumnes i 

docents, mitjançant eines TIC-TAC. 
3. Estimular la motivació 
4. Potenciar el desenvolupament integral de l'estudiant (coneixements, procediments, habilitats, 

actituds i valors) 
5. Aconseguir un aprenentatge significatiu 
6. Adaptar-se a una societat global tecnològica 
7. Possibilitar el seguiment d'alumnes semi presencials 
8. Transferir l'aprenentatge a situacions reals 

 
 
El procés en la metodologia: 
 

1. Presentació de la GUIA DEL TREBALL DE GRUP i FORMACIÓ D'EQUIPS: es formen a 
través de dinàmiques de grup  i estaran formats per 3- 4 alumnes i excepcionalment 5 membres. 
 

2. Establir els acords inicials de grup: 
• La freqüència de treball a la wiki o espai col·laboratiu de grup 
• El temps màxim de resposta a missatges de correu electrònic i fòrum de dubtes. 
• El marge de temps de resposta per modificacions de documents, acords, 
negociacions, etc. 
• L'elecció del coordinador/a (recollir el/les documents, idees definitives, comunicació 
amb el professor). 
• L'elecció del corrector/a ortogràfic 
• L'elecció de l'unificador/a de formats 
• L'elecció del recordador/a de tasques i terminis 
• L'elecció de l'especialista multimèdia 
• L'elecció de l'encarregat de mantenir el procediment  per al KANBAN 
• Altres acords que l'equip consideri 

 
3. Presentació del cas. 
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4. Presentació dels criteris d'avaluació i recuperació. 

 
5. Pluja inicial d'idees: 

• Què saben del problema? 
• Què els cal saber per resoldre'l? 

 
6. Confecció dels objectius i de l'índex del treball. 

 
7. Utilització de l'SCRUM com a mètode de desenvolupament àgil del problema. 

 
8. Utilització de l’ aplicatiu KANBAN com a tècnica de gestió i visualització del treball que 

facilita la coordinació i la comunicació entre els integrants de l'equip que desenvolupa el problema. 
 

9. Realització de les tasques assignades en el KANBAN: 
• Cadascú treballa la tasca que li pertoca. 
• Es posen en comú en cada sessió les aportacions de cadascú. 
• Si el docent ho creu necessari realitza algun seminari puntual. 
• El docent revisa el treball individual en cada sessió de treball i ofereix retroaccions i 
ajuda pedagògica quan sigui necessari. 
• El manager de l'equip gestiona en cada sessió el taulell del KANBAN sota la tutela 
del docent. 

 
10. Presentació de la feina feta: 

• Treball escrit: lliurament al docent via Moodle i exposició als companys de classe al 
fòrum o taller. 
• Presentació: lliurament al docent via Moodle. 
• Presentació oral a tot el grup-classe. 
• Entrega dels documents generats durant el procés de desenvolupament del 

problema. 
 

11. Avaluació dels treballs: 
• Avaluació del treball escrit i de la presentació. 
• Co-avaluació dels treballs. 
• Qüestionari i/o preguntes obertes d'avaluació. 
• Reflexions finals: 

- autoavaluació individual i del treball en equip. 
- avaluació dels materials, recursos, guies, ..., del problema  en l'aula de suport 
virtual. 
- avaluació de la rellevància dels aprenentatges. 

 
12. Comentaris dels estudiants. 

 
13. Conclusions. 
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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).  
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3. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL 
 
 
Casos realitzats a l’aula: 
El mòdul està organitzat de forma que cada projecte està associat al(s) resultat(s) d'aprenentatge,              
així que a l' avaluar un projecte s'avalua el(s) resultat(s) d'aprenentatge. 
 
Per a l'avaluació d'un projecte s'utilitzen els següents criteris dels quals s'extraurà la nota mitjana               
sobre 10 punts: 
 
 

Percentat
ge de la 
nota 

Tasques Tipus de tasca 

5% Coavaluació  Grupal 

5% Qüestionari d'autoavaluació  Individual 

10% Treball individual (assistència, diari d'incidències, treball setmanal al 
document compartit, seguiment de l’scrum) 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: qüestionari d’avaluació individual i/o preguntes obertes) 

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 Individual 
 
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 <3 no es farà mitjana amb la resta de notes i el                     
projecte no queda superat per l'alumne. 
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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. 
 
 
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. 
 
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." 
 
 
Avaluació de cada Unitat Formativa: 
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 d'estar qualificat amb nota igual superior a 5. Si un o                   
més projectes no compleixen la condició anterior la UF queda no superada.  
 
En el cas de constar d'un sol projecte la nota de la UF serà la nota obtinguda en l'únic projecte.  
 
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, es 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 CAS. 
 
La qualificació del mòdul s’obté després d’aplicar: 
 
 

QMP = 0,25*UF1+0,25*UF2+0,25*UF3+0,25*UF4 
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Avaluació Formació Dual: 
 
La ponderació de les UF i/o dels RAs és la mateixa independentment que s'imparteixi a l'aula o a 
través de formació Dual. 
 
La qualificació de cada RA es determina fent la mitjana ponderada de les valoracions obtingudes per 
a cada una de les activitat establertes en el Pla d'Activitats.  El tutor del centre recollirà les 
valoracions del tutor d'empresa per tal que l'equip docent les aprove, si escau, i cada professor de la 
matèria dualitzada  introduirà  la nota final a l' aplicatiu corresponent. 
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4. INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE CADA UNITAT FORMATIVA 
 
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. 
 
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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