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1. INTRODUCIÓN 

O módulo de Sistemas Informáticos e Redes Locais (en diante SIRL) é unha introdución ás 

tecnoloxías da información e das comunicacións dentro do Ciclo Superior de Sistemas de 

Telecomunicacións e Informáticos (en diante CSSTI ou STI). A materia presenta o mundo das redes de 

computadores, que se ampliarán noutros módulos (“Sistemas de Telefonía Fixa e Móbil”, “Redes 

Telemáticas”, “Sistemas de Radiocomunicacións”) e se aplicarán a instalacións de radiofrecuencia, 

redes de telefonía móbil, telefonía IP (ToIP), switching e enrutamento avanzados, etc. 

O módulo ten tamén unha parte de sistemas informáticos (hardware, software, electrónica dixital, 

programación, posta en servizo de equipamentos, mantemento). Estes contidos son unha gran base 

para comprender os compoñentes básicos dos equipamentos de telecomunicacións e informáticos que 

se utilizarán no resto do ciclo e no traballo do técnico. Nembargantes, os contidos informáticos son 

practicamente autoconclusivos xa que non se expanden noutros módulos deste ciclo. 

1.1. Referencia lexislativa 

A LOE (Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación) establece os principios do sistema 

educativo español. Trátase a adecuación do sistema a alumnos con distintos intereses, expectativas, 

aptitudes, etc. A LOMCE (Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa) modifica e complementa aspectos da ordenación das ensinanzas (accesos, FP dual e 

básica), pero non deroga a LOE. Desenvolvendo a LOE, publícanse sucesivamente: 

• Real Decreto 883/2011, de 24 de xuño, polo que se establece o título de Técnico Superior en 

Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos e se fixan as súas ensinanzas mínimas. 

Establece aspectos comúns ó CSSTI en tódalas Comunidades Autónomas. 

• DECRETO 210/2012, do 4 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de 

grao superior correspondente ao título de técnico superior en Sistemas de Telecomunicacións e 

Informáticos. 

Outras ordes consultadas para a elaboración desta programación foron: 

• ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a 

acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.  
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• RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos 

formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2016/17.  

• ORDE do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2017/18 

nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.  

2. IDENTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN  

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

27112222 CIFP Politécnico de Ferrol Ferrol 2017-2018 

Contextualización de centro e familia profesional 

O Centro educativo no que se vai impartir o módulo e un centro ficticio, creado con 

características de varios centros do norte de Galicia. É un Centro Integrado de Formación Profesional 

situado na zona sur de Ferrol, no barrio de Esteiro. O horario é de 8:30 a 15:00h para a modalidade 

ordinario de mañá, e de 15:00 a 21:30h para o alumnado de ensinanzas ordinarias de tarde, modulares 

e a distancia. Cada quenda ten un descanso de 30 minutos. Conta con 80 profesores e 780 alumnos. 

Ofértanse tódolos ciclos da familia profesional de Electricidade e Electrónica en modalidade ordinaria, 

ademais dos ciclos medios de Instalacións Eléctricas e Automáticas e Instalacións de 

Telecomunicacións en oferta modular. Profesores por especialidades de Electricidade e Electrónica (22 

total): 6 de Sistemas Electrónicos (1 deles con afín Equipos Electrónicos), 5 de Equipos Electrónicos, 6 

de Sistemas Electrotécnicos e Automáticos (1 deles con afín Instalacións Electrotécnicas), 5 de 

Instalacións Electrotécnicas. O centro tamén oferta ciclos das familias profesionais e Informática e 

Comunicacións, Imaxe e Son e Enerxía e Auga. 

Ciclo formativo 

Código da familia 

profesional 

Familia 

profesional 

Código do 

ciclo formativo 
Ciclo formativo Grao Réxime 

ELE 
Electricidade 

e Electrónica 
CSELE02 

Sistemas de Telecomunicacións 

e Informáticos 
Superior Ordinario 
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O grupo é de modalidade ordinaria de mañá. Está formado por 20 alumnos, 13 de Bacharelato 

de Ciencias e Tecnoloxía, 2 repetidores (con este módulo pendente), 2 alumnos que proveñen do CM 

de Instalacións de Telecomunicacións, 2 alumnos que teñen o CS de Desenvolvemento de Aplicacións 

Mutiplataforma e 1 alumno que está a rematar Enxeñería Eléctrica. O módulo non precisa calibración 

xa que non se oferta noutras modalidades. 

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*) 

Código MP Nome Curso Sesións semanais Horas anuais Sesións anuais 

MP0552 

Sistemas Informáticos e 

Redes Locais 1º 6 213 213 

 

(*) Este módulo non está organizado en unidades formativas de menor duración. 

Profesorado responsable 

Elaboración    Daniel Ríos Suárez 

Impartición    Daniel Ríos Suárez 
 

 O docente imparte clases tamén no módulo “Sistemas de Telefonía Fixa e Móbil” (4h/sem), e en 

“Técnicas e Procesos de Montaxe e Mantemento de Equipamentos Electrónicos” (6h/sem) completa o 

horario con “Calidade Titorial” (1h), “Xestión da calidade” (2h) e gardas de biblioteca (3h). Exerce a 

titoría de 1º CSSTI, e é o profesor que máis horas pasa co grupo. 

3. CONCRECIÓN DO CURRÍCULO EN RELACIÓN COA SÚA ADECUACIÓN ÁS 

CARACTERÍSTICAS DO ÁMBITO PRODUTIVO 

O técnico formado ó través destes estudos vai ter que desenvolverse en diferentes eidos da 

técnica, vencellados moitos deles ás novas tecnoloxías grazas á implantación das redes e das 

tecnoloxías da información e das comunicacións (TICs) que as controlan. 

Estes coñecementos van posibilitar que o alumno acceda ó mercado laboral preparado cuns 

conceptos, procedementos e actitudes que posibiliten o seu traballo e adaptación continua á evolución 

da tecnoloxía. A programación didáctica vai ter en conta o contexto onde se enmarca o módulo a 
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impartir xunto cas características propias da etapa e da área. A contextualización axuda a concretar a 

programación de acordo coa realidade do centro e o seu entorno económico e empresarial. 

O centro está integrado nunha cidade e cunhas actividades económicas na zona marcadas pola 

industria naval e o sector terciario. Nese entorno se atopan empresas ligadas ó estaleiro Navantia, 

moitas delas de instalacións eléctricas e de telecomunicacións, onde se pode atopar o futuro 

profesional de moitos destes alumnos. Tamén hai oportunidades de traballo nos parques eólicos da 

zona e no veciño pobo de As Pontes, onde a central térmica de Endesa e as súas empresas auxiliares 

requiren habitualmente técnicos de telecomunicacións. 

4. OBXECTIVOS DO MÓDULO 

Extráense do Decreto 210/2012, do 4 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo 

formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Sistemas de 

Telecomunicacións e Informáticos. Os obxectivos específicos deste módulo aparecen desglosados no 

anexo I desta programación. 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAXE, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CONTIDOS 

Aparecen tamén no Decreto 210/2012, do 4 de outubro, no apartado “1.3 Módulo profesional: 

sistemas informáticos e redes locais” dentro do anexo I do propio Decreto e no anexo I desta 

programación. 

6. METODOLOXÍA 

Explícase en detalle no anexo VII no que se indican ademais exemplos de tarefas e unha 

maqueta dunha aula virtual Moodle, páxinas Wiki e HTML. No anexo III se explica a distribución da 

aula-taller e os seus usos de cara a exposición de contidos e realización de prácticas físicas. 
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7. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS QUE A INTEGRAN, QUE CONTRIBUIRÁN AO DESENVOLVEMENTO DO MÓDULO 

PROFESIONAL, XUNTO COA SECUENCIA E O TEMPO ASIGNADO PARA O DESENVOLVEMENTO DE CADA UNHA 

Resultados de aprendizaxe 
U.D. Título Descrición 

Duración 

(sesións) RA
1 

RA
2 

RA
3 

RA
4 

RA
5 

RA
6 

RA
7 

RA
8 

RA
9 

X X X     X X 1 Hardware Características dos equipos informático. Montaxe e reparac. 27 

 X X X    X X 2 Software 
Instalación e administración de sistemas operativos. 

Particións e privilexios. Backups. 26 

X    X     3 Lóxica Combinacional Álxebra Boole. Karnaugh. Funcións lóxicas e Arduino.  30 

     X X X X 4 Redes Locais 
Configuración de equipamentos de rede. Diagramas físicos 

e lóxicos cableado estruturado. 47 

X         5 Lóxica Secuencial Circuítos secuenciais, memorias e conv. A/D e D/A.  26 

    X     6 Programación Estruturada Linguaxes. Tipos de datos, variables, estruturas. 35 

    X     7 Programación Modular 
Programas con arrays e strings. Funcións de libraría e de 

usuario. Libraría ethernet de Arduino. 28 

TOTAL 213 
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8. UD1: HARDWARE 

a) Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

1 Hardware 27 horas 
 

b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo Completo 

RA1. Configura circuítos lóxicos dixitais básicos, para o que examina as súas 

características e as súas aplicacións. NON 

RA2. Selecciona equipamentos informáticos, avalía os requisitos do sistema de 

telecomunicacións e define a composición e as características dos seus elementos. NON 

RA3. Configura equipamentos informáticos, para o que examina as características 

requiridas polo sistema de telecomunicacións e instala o hardware e o software. NON 

RA8. Realiza probas de posta en servizo de sistemas informáticos ou redes de datos 

aplicando técnicas de análise de rendemento e verificando a súa integración no 

sistema de telecomunicacións. 

NON 

RA9. Mantén sistemas informáticos e redes aplicando técnicas de diagnóstico ou 

monitorización e efectuando a corrección das disfuncións. NON 

c) Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 

Duración 

(sesións) 

Diferenciar hardware e software. 1 

TEORÍA: Hardware (I) 

7 

Coñecer o modelo Von Neumann 

Recoñecer os distintos periféricos E/S 

Identificar e converter entre os distintos sistemas de 
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numeración (bin, hex, dec) e unidades en base 10 e base 2. 

Coñecer os formatos físicos e buses utilizados en 

almacenamento. 

Coñecer o estado inicial do grupo e as súas capacidades. 
2 Enquisa de avaliación 

inicial (ver anexo VIII) 

1 

Configurar o hardware para adquirir un PC 3 

TAREFA: Configuración 

HW de PCs en tenda 

online 

2 

Identificar as compatibilidades entre os buses dos 

diferentes equipamentos. 

Verificar que a configuración responden ás necesidades 

dos sistemas 

Distinguir formatos de placa base e caixa. 4 

TEORÍA: Hardware (II) 

3 

Caracterizar procesadores, (arquitectura, núcleos, bus, 

frecuencia, rendemento).  

Comprender características de placa, chipset, firmware, 

buses e memoria. 

Ubicar e distinguir as partes e compoñentes dunha placa 

base. 

5 TAREFA: Identificación 

de conectores de placa 

base en Sketchup 

2 

Recoñecer os distintos compoñentes hardware 6 

PRÁCTICA: montaxe 

de PC de sobremesa 

4 

Conectorizar os distintos compoñentes 

Traballar conforme ás normas de PRL e protección 

electrostática 

Utilizar ferramentas HW de diagnóstico e reparación 

(comprobador de fontes, amperímetro USB, etc) 

7 PRÁCTICA: Reparación  

e posta en servizo de 

5 
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Documentar procesos de montaxe e reparacións. Detectar 

elementos estropeados ou incompatibles. 

PC con danos HW 

Aplicar plans de mantemento (limpeza de contactos, 

eliminación de po, pasta térmica). 

Repasar os contidos da unidade 
8 TAREFA: Cuestionario 

de fin de unidade 

1 

Demostrar os coñecementos adquiridos 9 Exame fin unidade 2 

 

d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte 

do alumnado 

Criterios de avaliación 

Instrumentos de 

avaliación 

Mínimos 

exixibles 

Peso 

cualificación 

CA1.1. Utilizáronse diversos sistemas de numeración e 

códigos. 

PE1: Exame 

LC1: Confi HW 

de PCs online 

LC2: Conectores 

de placa base  

LC3: Montaxe de 

PC de 

sobremesa 

LC4: Reparar PC 

danos HW 

LC5: Cuestion. 

fin unidade 

TO1: Apuntes e 

sínteses 

SI 2,5% 

CA2.1. Determináronse as necesidades informáticas dos 

sistemas de telecomunicación. SI 2,5% 

CA2.2. Identificáronse os equipamentos en función das 

aplicacións do sistema de telecomunicacións. NON 2,5% 

CA2.3. Caracterizáronse os compoñentes do 

equipamento. SI 10% 

CA2.4. Caracterizáronse tipos de periféricos. SI 2,5% 

CA2.5. Determináronse as necesidades de software e 

hardware dos sistemas de telecomunicacións. SI 5% 
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CA3.1. Verificouse que o hardware e software respondan 

ás necesidades do sistema. 

PE1: Exame 

LC3: Montaxe de 

PC de 

sobremesa 

LC4: Reparación 

PC danos HW 

SI 5% 

CA3.2. Interpretouse a documentación técnica dos 

elementos do equipamento. 
NON 2,5% 

CA3.3. Instalouse o hardware do equipamento SI 5% 

CA3.4. Instaláronse os periféricos específicos. SI 5% 

CA3.7. Documentouse o proceso de montaxe. NON 2,5% 

CA8.1. Identificáronse os puntos de control. NON 2,5% 

CA8.2. Aplicouse o plan de posta en servizo. NON 2,5% 

CA8.3. Probouse o funcionamento do hardware do 

sistema. SI 5% 

CA8.6. Realizouse a integración dos equipamentos 

informáticos no sistema de telecomunicacións. SI 5% 

CA8.7. Realizáronse probas de rendemento do sistema. NON 2,5% 

CA8.8. Documentouse a posta en servizo. NON 2,5% 

CA9.1. Relacionáronse cos elementos do sistema as 

avarías típicas dos sistemas informáticos e redes locais. SI 5% 

CA9.2. Aplicouse o plan de mantemento. SI 5% 

CA9.3. Utilizáronse ferramentas de hardware e software 

de diagnóstico e monitorización. SI 5% 

CA9.4. Executáronse as tarefas de mantemento 

preventivo e preditivo. NON 2,5% 

CA9.5. Localizouse o equipamento ou o elemento SI 5% 
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responsable da disfunción. 

CA9.6. Arranxouse a avaría. SI 5% 

CA9.7. Restituíuse o funcionamento. NON 2,5% 

CA9.8. Documentáronse as intervencións de mantemento. SI 5% 

e) Contidos 

Contidos 

BC1. Montaxe de circuítos dixitais básicos: ◘ Técnicas dixitais. ◘ Sistemas de numeración e 

códigos. BC2. Selección de equipamentos informáticos de telecomunicacións: ◘ Características 

e análise das necesidades informáticas dos sistemas de telecomunicación segundo o seu contorno. ◘  

Arquitectura de hardware dun sistema informático. ◘ Subsistemas de E/S. Controladores e sistemas 

de bus. ◘ Elementos de hardware dun sistema informático: características e tipoloxía. ◘ Dispositivos 

de almacenamento: tipoloxía, instalación e configuración. ◘ Dispositivos de almacenamento en rede: 

instalación e configuración. ◘ Fontes de alimentación. SAI. ◘  Periféricos: características e tipoloxía. ◘ 

Equipamentos e tecnoloxías aplicadas a sistemas informáticos de telecomunicacións. BC3. 

Configuración de equipamentos informáticos de telecomunicacións: ◘ Documentación técnica 

dos compoñentes. Manexo de dispositivos hardware. ◘ Fases de montaxe de sistemas informáticos. ◘ 

Montaxe e ensamblaxe de elementos internos e periféricos. Ferramentas. ◘ Configuración de 

equipamento informático. ◘ Verificación e posta a punto do equipamento. ◘  Control do proceso de 

instalación e montaxe equipamento informático: seguridade. BC8. Posta en servizo sistemas 

informáticos: ◘ Técnicas de verificación e axuste de sistemas. Identificación de puntos de control. ◘ 

Plans de posta en servizo de sistemas informáticos. ◘ Técnicas de medición de parámetros do 

sistema. Ferramentas de monitorización de hardware e software. ◘  Documentación. Follas de 

traballo. BC9. Mantemento de sistemas informáticos e redes: ◘ Tipoloxías das avarías. 

Procedementos de actuación nas avarías.  ◘ Plans de mantemento de sistemas informáticos de 

telecomunicacións e redes locais.  ◘ Diagnóstico e localización de avarías.  ◘ Ferramentas de HW, 

SW, e utilidades do sistema. Técnicas de substitución. ◘ Documentación de avarías. Históricos.   
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f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e como se realizarán, así como os materiais e os recursos 

necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de avaliación 

Que e para que  Como Con que Como e con que se valora 
Duración 

(sesións) 
Actividade (título e 

descrición) 

Profesorado (en 

termos de tarefas) 

Alumnado 

(tarefas) 

Resultados ou 

produtos 
Recursos 

Instrumentos e 

procedementos de avaliación 

TEORÍA: Hardware (I).  
TP1.1: Exposición 

do profesor 

TA1.1: Exercicios 

de sistemas 

numeración 

Síntese do tema e 

exercicios resoltos. 

PC con canón, 

taboleiro, caderno 

de clase.PC alum. 

PE1: Exame 

LC5: Cuestionario fin unidade 

TO1: Apuntes e sínteses 

7 

TAREFA: Configuración 

HW de PCs en tenda 

online 

TP2.1: Exposición 

do profesor 

TA2.1: Config HW 

de PCs online 

Orzamento obtido de 

configurador de PCs 

online. 

PC de alumno. 

PE1: Exame 

LC3: Montaxe de PC de 

sobremesa 

1 

TEORÍA: Hardware (II) 
TP3.1: Exposición 

do profesor 

TP3.1: Exercicios 

de colos de botella 

buses 

Síntese do tema e 

exercicios resoltos. 

PC con canón, 

taboleiro, caderno 

de clase. 

PE1: Exame 

LC5: Cuestionario fin unidade 

TO1: Apuntes e sínteses 

2 

TAREFA: Identificación 

de conectores de placa 

base en Sketchup 

TP3.1: Exposición 

do profesor 

TP3.1: 

Elaboración de 

memoria dos 

Memoria con 

capturas e 

explicacións 

PC con canón, 

taboleiro, caderno 

de clase.PC alum. 

PE1: Exame 

LC2: Conectores de placa base 

LC5: Cuestionario fin unidade 

3 

Lenda: TP = tarefa do profesor, TA = tarefa do alumno. 
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compoñentes 

PRÁCTICA: montaxe de 

PC de sobremesa 

TP5.1: Mostra de 

montaxe e 

desmontaxe dunha 

torre de prácticas. 

TA5.1: Montaxe 

dun PC de 

sobremesa 

Resolución da 

práctica, entrega de 

memoria. 

PC de prácticas.  

PC alumno. 

PE1: Exame 

LC3: Montaxe de PC de 

sobremesa 

LC5: Cuestionario fin unidade 

2 

TEORÍA: Mantemento 

hardware 

TP6.1: Exposición 

do profesor 

TA6.1: Toma de 

notas. 
Síntese do tema. PC de prácticas.  

PC alumno. 

Comprobador 

fontes, multímetro, 

comprobador USB 

PE1: Exame 

LC5: Cuestionario fin unidade 

TO1: Apuntes e sínteses 

4 

PRÁCTICA: Reparación  

e posta en servizo PC de 

prácticas.  PC alumno.de 

PC con danos HW 

TP7.1: Exposición 

do profesor 

TA7.1 Reparación 

e documentación 

Resolución da 

práctica, entrega de 

memoria. 

PE1: Exame 

LC4: Reparación PC danos HW 

LC5: Cuestionario fin unidade 

5 

TAREFA: Cuestionario 

de fin de unidade 

TP8.1: Resolución 

de dúbidas 

TA8.1: 

cuestionario 

Moodle 

Resolución da tarefa. 
PC alumno. 

Moodle. 

PE1: Exame 

LC5: Cuestionario fin unidade 

1 

EXAME - TA9.1: Exam Resol. do exame. - PE1: Exame 2 

TOTAL 27 
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9. UD2: SOFTWARE 

a) Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

2 Software 26 horas 

b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo Completo 

RA2. Selecciona equipamentos informáticos, avalía os requisitos do sistema de 

telecomunicacións e define a composición e as características dos seus elementos. NON 

RA3. Configura equipamentos informáticos, para o que examina as características 

requiridas polo sistema de telecomunicacións e instala o hardware e o software. NON 

RA4. Configura servizos e funcións específicas no sistema informático, e planifica a súa 

implantación, tendo en conta as especificacións do sistema de telecomunicacións. NON 

RA8. Realiza probas de posta en servizo de sistemas informáticos ou redes de datos 

aplicando técnicas de análise de rendemento e verificando a súa integración no sistema de 

telecomunicacións. 

NON 

RA9. Mantén sistemas informáticos e redes aplicando técnicas de diagnóstico ou 

monitorización e efectuando a corrección das disfuncións. NON 

 

c) Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

Coñecer o funcionamento dos sistemas 

operativos. 

1 TEORÍA: Software (I) – Sistemas 

operativos e capas 

3 

Caracterizar as distintas aplicacións. 

Coñecer os distintos tipos de contas de usuario e 2 TEORÍA: Software (II) - Datos e 2 
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os seus privilexios. programas de usuario. 

Utilizar os comandos básicos que permiten 

automatizar tarefas. 

Coñecer e aplicar os métodos de xestión de 

particións. 

Dominar o proceso de instalación e configuración 

inicial dun sistema operativo (creación de contas 

e privilexios, mantemento, rendemento) 

3 PRÁCTICA: Particionamento e 

instalación de SSOO en 

máquina virtual. 

5 

4 PRÁCTICA: Particionamento e 

instalación de SSOO en 

máquina física. Control contas 

usuario. 

4 

5 PRÁCTICA: Instalación SSOO 

en Raspberry Pi. 

3 

Coñecer os procedementos de xestión de 

recursos e rendemento (benchmarks) 

6 TEORÍA: Mantemento software. 3 

Utilizar ferramentas de diagnóstico e limpeza de 

sistema. 

Coñecer e aplicar os distintos métodos de copias 

de respaldo. 

7 PRÁCTICA: Backup. 3 

Valorar a importancia das copias de seguridade. 

Repasar os contidos da unidade 8 TAREFA: Cuestionario fin UD. 1 

Demostrar os coñecementos adquiridos 9 Exame fin unidade. 2 

 

d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte 

do alumnado 
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Criterios de avaliación 
Instrumentos de 

avaliación 

Mínimos 

exixibles 

Peso 

cualificación 

CA2.1. Determináronse as necesidades 

informáticas dos sistemas de telecomunicación. 

PE1: Exame. 

LC1: Sistema operativo 

máquina virtual. 

LC2: Sistema operativo 

máquina física. 

LC3: Raspberry Pi. 

LC4: Backup absoluto e 

incremental. 

LC5: Cuestionario fin 

unidade. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

SI 5% 

CA2.5. Determináronse as necesidades de 

software e hardware dos sistemas de 

telecomunicacións. 

NON 5% 

CA3.1. Verificouse que o hardware e software 

respondan ás necesidades do sistema. NON 5% 

CA3.2. Interpretouse a documentación técnica 

dos elementos do equipamento. NON 5% 

CA3.5. Cargáronse os sistemas operativos. 
PE1: Exame. 

LC1: Sistema operativo 

máquina virtual. 

LC2: Sistema operativo 

máquina física. 

LC3: Raspberry Pi. 

SI 10% 

CA3.6. Configurouse o software do equipamento. SI 10% 

CA4.1. Interpretáronse os requisitos de software 

do sistema. 
NON 5% 

CA4.2. Planificouse a asignación de servizos e 

funcións. NON 2,5% 

CA4.3. Configuráronse contas de usuario, perfís 

e políticas de contrasinais. 

LC1: Sistema operativo 

máquina virtual. 

LC2: Sistema operativo 

máquina física. 

LC3: Raspberry  

SI 10% 

CA4.4. Configuráronse aplicacións e servizos 

requiridos. NON 5% 

CA4.5. Utilizáronse ferramentas de virtualización LC1: Sistema operativo SI 10% 



 
ELE CSELE02 MP0552   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   17 

e simulación do sistema informático. máquina virtual. 

CA4.6. Verificouse o funcionamento do sistema. 

PE1: Exame. 

LC1: Sistema operativo 

máquina virtual. 

LC2: Sistema operativo 

máquina física. 

LC3: Raspberry Pi. 

SI 10% 

CA8.1. Identificáronse os puntos de control. NON 2,5% 

CA8.2. Aplicouse o plan de posta en servizo. SI 5% 

CA8.4. Comprobouse o funcionamento do 

software do sistema. SI 5% 

CA8.7. Realizáronse probas de rendemento do 

sistema informático. SI 5% 

 

e) Contidos 

Contidos 

BC2. Selección de equipamentos informáticos de telecomunicacións:  

◘ Subsistemas de E/S. Controladores e sistemas de bus.  

◘ Sistemas operativos: concepto, evolución, características e estrutura.  

◘ Software nun sistema informático: aplicacións informáticas.  

BC3. Configuración de equipamentos informáticos de telecomunicacións:  

◘ Instalación de sistemas operativos.  

◘ Instalación de controladores de elementos do sistema informático.  

◘ Verificación e posta a punto do equipamento.  

◘ Configuración de equipamento informático.  

BC4. Configuración de sistemas informáticos para servizos e funcións específicas:  

◘ Xestión de procesos e recursos. Instalación de programas.  

◘ Xestión de usuarios e administración de permisos. Automatización tarefa. Scripts. Batchs.  

◘ Ferramentas do sistema operativo. Ferramentas de virtualización e simulación de sistemas.  

◘ Procedementos de supervisión e implantación de software. Ciclo de implantación: instalación, 
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configuración, verificación e axuste.  

◘ Técnicas de verificación de sistemas informáticos de telecomunicacións. 

BC8. Posta en servizo sistemas informáticos:  

◘ Técnicas de medición de parámetros do sistema. Ferramentas de monitorización de hardware e 

software.  

◘ Rendemento dos sistemas e as cargas de traballo. Simulación de cargas de equipamentos en 

produción. Consumo de recursos.  

BC9. Mantemento de sistemas informáticos e redes:  

◘ Métodos de análise de sistema. Ferramentas virtuais, de simulación e de optimización.  

◘ Execución de tarefas. Conceptos básicos sobre seguridade nos sistemas operativos. Ataques de 

virus. Características, solucións e ferramentas de diagnóstico.  

◘ Reinstalación de software.  

◘ Copias de seguridade. Planificación. Automatización. Restauración. 

 

Preparando unhas Raspberry Pi 3 Model B para instalar sistemas operativos dende “NOOBS”: 
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f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e como se realizarán, así como os materiais e os recursos 

necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de avaliación. Lenda: TP = tarefa do profesor, TA = tarefa do alumno. 

Que e para que  Como Con que Como e con que se valora 
Duración 

(sesións) 
Actividade (título 

e descrición) 

Profesorado (en 

termos de tarefas) 

Alumnado 

(tarefas) 

Resultados 

ou produtos 
Recursos 

Instrumentos e 

procedementos de avaliación 

TEORÍA: 

Software (I) - 

SSOO e capas 

TP1.1: Exposición 

do profesor 

TA1.1: 

Toma de 

notas. 

Síntese do 

tema. 

PC con canón, taboleiro, caderno 

de clase. PC de alumno. 

PE1: Exame 

LC5: Cuestionario fin unidade. 

TO1: Apuntes e sínteses 

3 

TEORÍA: 

Software (II) - 

Datos e 

programas de 

usuario 

TP2.1: Exposición 

do profesor 

TA2.1: 

Toma de 

notas. 

Repetición 

dos pasos 

do profesor 

Síntese do 

tema. 

PC con canón, taboleiro, caderno 

de clase. PC de alumno. 

PE1: Exame 

LC5: Cuestionario fin unidade. 

TO1: Apuntes e sínteses 

2 

PRÁCTICA: 

Particionamento e 

instalación de 

TP3.1: Exposición 

do profesor 

TA3.1 

Instalación 

da máquina 

Entrega de 

VM composta 

por 3 

PC con canón, taboleiro, caderno 

de clase. PC de alumno. 

PE1: Exame 

LC1: Sistema operativo 

máquina virtual. 

5 
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SSOO en 

máquina virtual 

virtual. particións: Win 

+ Linux + 

Linux 

LC5: Cuestionario fin unidade 

PRÁCTICA: 

Particionarmento 

e instalación de 

SSOO en 

máquina física. 

Control contas. 

TP4.1: Exposición 

do profesor 

TA4.1: 

Realización 

da 

instalación 

e creación 

de contas. 

Entrega de 

documento 

con 

pantallazos 

das distinas 

contas 

creadas. 

PC con canón, taboleiro, caderno 

de clase. PC de alumno. 

PC taller. 

PE1: Exame 

LC2: Sistema operativo 

máquina física. 

LC5: Cuestionario fin unidade 

4 

PRÁCTICA: 

Instalación SSOO 

en Raspberry Pi 

TP5.1: Exposición 

do profesor 

TA5.1: 

Montaxe e 

instalación 

dunha 

Raspberry 

Entrega de 

documento 

con 

fotografías do 

montaxe e do 

SW instalado. 

PC con canón, caderno de clase. 

PC de alumno. 

Raspberry Pi e periféricos. 

PE1: Exame 

LC3: Raspberry Pi. 

LC5: Cuestionario fin unidade 

3 

TEORÍA: TP6.1: Exposición TA6.1: Síntese do PC con canón, taboleiro, caderno PE1: Exame 3 
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Mantemento SW. do profesor Toma de 

notas. 

Repetición 

dos pasos 

do profesor 

tema. de clase. PC de alumno. LC5: Cuestionario fin unidade. 

TO1: Apuntes e sínteses 

PRÁCTICA: 

Backup absoluto 

e incremental 

TP7.1: Exposición 

do profesor 

TA7.1: 

Toma de 

notas. 

Repetición 

dos pasos 

do profesor 

Síntese do 

tema. 

PC con canón, taboleiro, caderno 

de clase. PC de alumno. 

PC taller. 

PE1: Exame 

LC4: Backup absoluto e 

incremental. 

LC5: Cuestionario fin unidade 

3 

TAREFA: 

Cuestionario fin 

unidade 

TP8.1: Resolución 

de dúbidas 

TA8.1: 

cuestionario 

Moodle 

Resolución da 

tarefa. 
PC alumno. Moodle. 

PE1: Exame 

LC5: Cuestionario fin unidade 

1 

EXAME - 
TA9.1: 

Exam 

Resol. do 

exame. 
- PE1: Exame 

2 

TOTAL 26 
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10. UD3: LÓXICA COMBINACIONAL 

a) Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

3 Lóxica Combinacional 30 horas 
 

b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo Completo 

RA1. Configura circuítos lóxicos dixitais básicos, para o que examina as súas 

características e as súas aplicacións. NON 

RA5. Identifica os elementos dunha linguaxe de programación, e escribe, modifica e depura 

o código de algoritmos que resolven aplicacións sinxelas. NON 

 

c) Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

Coñecer as funcións lóxicas combinacionais e as 

súas equivalencias. 

1 TEORÍA: Funcións lóxicas (I) - 

Familias lóxicas e álxebra de 

Boole. 

3 

Implementar funcións lóxicas. 2 TEORÍA: Funcións lóxicas (II) - 

Karnaugh, minterms e maxterms. 

3 

Coñecer e empregar conxuntos de portas. 

◘ Utilizar conxuntos de portas funcionalmente 

completos. ◘ Obter funcións lóxicas simplificadas. ◘ 

Montar compoñentes TTL/CMOS sobre protoboard 

e obter funcións lóxicas. 

3 TAREFA: Simplificación e 

implementación de funcións 

lóxicas. 

5 

4 PRÁCTICA: Montaxe de circuítos 

lóxicos en 

breadboard/simulación. 

3 
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Implementar funcións lóxicas usando operandos 

lóxicos en linguaxe de alto nivel. 

Identificar e montar compoñentes en protoboard 

física ou en Tinkercad. 

5 

PRÁCTICA: Programación de 

circuítos lóxicos con Arduino. 

3 

Comprender as funcións de saída e as aplicacións 

dos circuítos de comunicacións. 

Aplicar ó modelo Von Neumann. 

6 TEORÍA: Circuítos de 

comunicación (MUX, DEMUX, 

ENCODER, DECO, 

convertedores código) 

4 

Explicar ós compañeiros o circuíto que montaron. 7 PRÁCTICA: Montaxe dun 

decodificador BCD a 7-seg ou 

implementación de funcións 

lóxicas con MUX. 

3 

Coñecer de man dos compañeiros o circuíto que 

non montaron. 

Comprender o funcionamento dos circuítos 

aritmético-lóxicos e a súa aplicación ó modelo Von 

Neumann. 

8 TEORÍA: Circuítos aritmético-

lóxicos: sumadores, restadores, 

comparadores.  

3 

Repasar os contidos da unidade 8 TAREFA: Cuestionario fin  1 

Demostrar os coñecementos adquiridos 9 Exame fin unidade 2 

 

d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte 

do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación 

Mínimos 

exixibles 

Peso 

cualificación 

CA1.1. Utilizáronse diversos sistemas de 

numeración e códigos. 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC1: Funcións lóxicas. 

SI 15% 

CA1.2. Describíronse as funcións lóxicas SI 15% 
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fundamentais. LC2: Montaxe 

breadboard/simulación. 

LC3: Montaxe 

Arduino/simulación. 

LC4: Montaxe 7-SEG ou 

función lóxica MUX 

LC5: Cuestionario fin unidade. 

CA1.3. Representáronse os circuítos 

lóxicos mediante a simboloxía axeitada. SI 10% 

CA1.4. Relacionáronse as entradas e as 

saídas en circuítos combinacionais e 

secuenciais. 

SI 30% 

CA1.5. Montáronse ou simuláronse 

circuítos combinacionais e secuenciais. 

PE1: Exame. 

LC2: Montaxe 

breadboard/simulación. 

LC3: Montaxe 

Arduino/simulación. 

LC4: Montaxe 7-SEG ou 

función lóxica MUX 

SI 25% 

CA5.2. Identificáronse os bloques que 

compoñen a estrutura dun programa 

informático para a linguaxe elixida. 

CA5.4. Identificáronse os tipos de datos e 

as súas utilidades específicas creando e 

modificando pequenas aplicacións tipo na 

linguaxe elixida. 

CA5.6. Introducíronse comentarios  

CA5.7. Clasificáronse, recoñecéronse e 

utilizáronse as sentenzas de control na 

linguaxe elixida. 

CA5.8. Realizáronse operac. E/S. 

LC3: Montaxe 

Arduino/simulación. 

 

NON 5% 
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e) Contidos 

Contidos 

BC1. Montaxe de circuítos dixitais básicos 

◘ Técnicas dixitais.  

◘ Sistemas de numeración e códigos.  

◘ Portas lóxicas: tipos.  

◘ Circuítos combinacionais: tipos. 

BC5. Elaboración de programas informáticos 

◘ Deseño de algoritmos.  

◘ Operadores e expresións.  

◘ Identificadores.  

◘ Estruturas secuenciais, condicionais e de repetición. 

 

Portas lóxicas en Arduino. Simulación feita en circuits.io (actualmente Tinkercad): 
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f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e como se realizarán, así como os materiais e os recursos 

necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de avaliación. Lenda: TP = tarefa do profesor, TA = tarefa do alumno. 

Que e para que  Como Con que Como e con que se valora 

Duración 

(sesións) 
Actividade (título e 

descrición) 

Profesorado 

(en termos de 

tarefas) 

Alumnado 

(tarefas) 

Resultados 

ou produtos 
Recursos 

Instrumentos e procedementos de 

avaliación 

TEORÍA: Funcións 

lóxicas (I) - Familias 

lóxicas e álxebra de 

Boole. 

TP1.1: 

Exposición do 

profesor 

TA1.1: Toma 

de notas. 

Síntese do 

tema. 

PC con canón, taboleiro, 

caderno de clase. 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC5: Cuestionario fin unidade. 

3 

TEORÍA: Funcións 

lóxicas (II) - Karnaugh, 

minterms e maxterms. 

TP2.1: 

Exposición do 

profesor 

TA2.1: Toma 

de notas. 

Síntese do 

tema. 

PC con canón, taboleiro, 

caderno de clase. 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC5: Cuestionario fin unidade. 

3 

TAREFA: Simplificación 

e implementación de 

funcións lóxicas. 

TP3.1: 

Exposición do 

profesor. 

TA3.1 

Realización 

de exercicios 

en papel. 

Entrega de 

exercicios en 

papel. 

PC con canón, taboleiro, 

caderno de clase. PC de 

alumno. 

www.32x8.com 

LC1: Funcións lóxicas. 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC5: Cuestionario fin unidade. 

5 
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PRÁCTICA: Montaxe 

de circuítos lóxicos en 

breadboard / 

simulación. 

TP4.1: 

Exposición do 

profesor. 

TA4.1: 

Realización 

dos 

montaxes. 

Entrega de 

memoria con 

fotografías ou 

pantallazos. 

Caderno de clase. PC de 

alumno. Protoboard, 

compoñentes, multímetro 

e fonte de alimentación. 

LC2: Montaxe 

breadboard/simulación. 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC5: Cuestionario fin unidade. 

3 

PRÁCTICA: 

Programación de 

circuítos lóxicos con 

Arduino. 

TP5.1: 

Exposición do 

profesor. 

TA5.1: 

Realización 

dos 

montaxes. 

Entrega de 

memoria con 

fotografías ou 

pantallazos. 

Caderno de clase. PC de 

alumno. Protoboard, 

compoñentes, multímetro 

e fonte de alimentación. 

tinkercad.com 

LC3: Montaxe Arduino/simulación. 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC5: Cuestionario fin unidade. 

3 

TEORÍA: Circuitos de 

comunicación (MUX, 

DEMUX, ENCODER, 

DECO, convertedores 

código) 

TP6.1: 

Exposición do 

profesor 

TA6.1: Toma 

de notas. 

Síntese do 

tema. 

PC con canón, taboleiro, 

caderno de clase. PC de 

alumno. 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC5: Cuestionario fin unidade. 

4 

PRÁCTICA: Montaxe 

dun decodificador BCD 

TP7.1: 

Exposición do 

TA7.1: 

Realización 

Síntese do 

tema. 

Caderno de clase. PC de 

alumno. Protoboard, 

LC4: Montaxe 7-SEG ou función 

lóxica MUX 3 
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a 7-seg ou 

implementación de 

funcións lóxicas con 

MUX. 

profesor dos 

montaxes. 

TA7.2: 

Explicación. 

compoñentes, multímetro 

e fonte de alimentación. 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC5: Cuestionario fin unidade. 

TEORÍA: Circuitos 

aritmético-lóxicos: 

sumadores, restadores, 

comparadores. 

TP8.1: 

Exposición do 

profesor 

TA8.1: Toma 

de notas. 

Síntese do 

tema. 

PC con canón, taboleiro, 

caderno de clase. PC de 

alumno. 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC5: Cuestionario fin unidade. 

3 

TAREFA: Cuestionario 

fin unidade 

TP9.1: 

Resolución de 

dúbidas 

TA9.1: 

cuestionario 

Moodle 

Resolución da 

tarefa. 
PC alumno. Moodle. 

PE1: Exame 

LC5: Cuestionario fin unidade 1 

EXAME - TA10.1: Exm 
Resol. do 

exame. 
- PE1: Exame 

2 

TOTAL 30 
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11. UD4: REDES LOCAIS 

a) Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

4 Redes Locais 47 horas 
 

b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo Completo 

RA6. Integra redes de área local (LAN) en sistemas de telecomunicacións, con 

interpretación das especificacións do sistema e configuración das partes física e lóxica. SI 

RA7. Integra redes locais sen fíos (WLAN) en sistemas de telecomunicacións, con 

interpretación das especificacións do sistema e configuración das partes física e lóxica. SI 

RA8. Realiza probas de posta en servizo de sistemas informáticos ou redes de datos 

aplicando técnicas de análise de rendemento e verificando a súa integración no sistema de 

telecomunicacións. 

NON 

RA9. Mantén sistemas informáticos e redes aplicando técnicas de diagnóstico ou 

monitorización e efectuando a corrección das disfuncións. NON 

c) Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

Coñecer os tipos de redes segundo o seu tamaño, 

titularidade, topoloxía e outros. 

Entender a arquitectura de niveis OSI. 

1 
TEORÍA: Tipos e arquitecturas 

de redes. 

4 

Caracterizar os parámetros e a simboloxía 

utilizados en redes. 

2 TAREFA: Análise diagrama 

lóxico de rede. 

3 
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◘ Distinguir os medios e tecnoloxías empregados 

para transmisión de datos en redes. ◘ Coñecer os 

cables, conectores e ferramentas máis 

empregados. 

3 TEORÍA: Elementos de redes 

sobre medios guiados - 

cableado, comprobación, 

mantemento e posta en servizo. 

4 

Recoñecer os equipamentos utilizados en redes e 

a súa función. 

4 TEORÍA: Elementos de redes II - 

hubs, switches, APs, routers e 

modems. 

4 

◘ Manipular os materiais e ferramentas para 

producir tramos de cableado. ◘ Traballar con 

limpeza conforme ás normas de seguridade. 

◘ Interpretar os parámetros de certificación de 

medios guiados. 

5 PRÁCTICA Insertado e 

crimpado. Comprobación de 

enlaces permanentes e de canle 

na aula. Certificación e 

parámetros. 

4 

Distinguir os equipamentos e tramos que 

conforman unha rede de cableado estruturado. 

Debuxar e interpretar diagramas de redes. 

6 TEORÍA: Elementos de redes III 

- Sistemas de cableado 

estruturado. Diagramas físicos e 

lóxicos. 

4 

◘ Realizar o montaxe de redes de cableado 

estruturado. ◘ Comprobar e certificar os enlaces 

que forman as redes. 

7 PRÁCTICA: enrackado de 

equipamentos e montaxe de 

maqueta de cableado 

estruturado. Comprobación e 

certificación. 

6 

◘ Recoñecer as clases de redes. ◘ Asignar bits de 

rede, subredes e hosts. ◘ Coñecer os cálculos 

pertinentes. ◘ Utilizar comandos de rede (ping, 

ipconfig).  

8 

TAREFA: Direccionamiento IP. 

4 
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Identificar os conectores (“bocas”) e empregalas 

correctamente. ◘ Realizar configuracións vía web 

ou serie. ◘ Detectar e corrixir colos de botella. ◘ 

Configurar redes inalámbricas seguras. ◘ 

Establecer redes en ponte. ◘ Configurar subredes 

NAT, Wi-Fi mediante APs ao backbone ou 

mediante WDS. 

9 PRÁCTICA: Switch xestionado e 

punto de acceso Wi-Fi. 

5 

10 

PRÁCTICA: Configuracións de 

router neutro e de punto de 

acceso Wi-Fi. 

5 

Coñecer as vulnerabilidades dos distintos cifrados 

Wi-Fi. ◘ Configurar un servidor FTP na rede aula. 

11 PRÁCTICA Auditoría Wi-Fi con 

Aircrack. 

1 

Repasar os contidos da unidade. 12 TAREFA: Cuestionario fin  1 

Demostrar os coñecementos adquiridos. 13 Exame fin unidade. 2 

 

d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte 

do alumnado 

Criterios de avaliación 
Instrumentos de 

avaliación 

Mínimos 

exixibles 

Peso 

cualificación 

CA6.1. Caracterizáronse os compoñentes das 

redes de datos. 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC1: Análise diagrama 

lóxico de rede  

LC3: Cuestionario fin 

unidade. 

SI 5% 

CA6.2. Identificáronse as topoloxías e as 

estruturas de redes. SI 5% 

CA6.3. Distinguiuse o funcionamento e as 

características dos elementos de traballo en 

rede (networking). 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. SI 5% 
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CA6.4. Recoñecéronse os protocolos de 

comunicación. 

LC1: Análise diagrama 

lóxico de rede  

LC2: Direccionamento IP 

LC3: Cuestionario fin 

unidade. 

LC5: Switch e WAP 

LC6: Router neutro e WAP 

NON 5% 

CA6.5. Deseñouse unha rede LAN e o seu 

direccionamento. SI 5% 

CA6.6. Montouse a electrónica de rede e 

elementos asociados. 

LC2: Insertado e crimpado 

LC3: Enrackado 

LC5: Switch e WAP 

LC6: Router neutro e WAP 

SI 5% 

CA6.7. Conectáronse os equipamentos e os 

elementos da rede. SI 5% 

CA6.8. Configurouse unha LAN PE1: Exame. 

LC2: Direccionamiento IP 

LC5: Switch e WAP 

LC6: Router neutro e WAP 

SI 5% 

CA6.9. Comprobouse o funcionamento da rede 

LAN. SI 5% 

CA7.1. Definíronse as redes sen fíos de acceso 

local (WLAN). 

PE1: Exame. 

LC1: Análise diagrama 

lóxico de rede  

LC2: Direccionamento IP 

LC5: Switch e WAP 

LC6: Router neutro e WAP 

LC7: Auditoría Wi-Fi 

SI 5% 

CA7.2. Determináronse os compoñentes e 

características das redes WLAN. SI 5% 

CA7.3. Deseñouse unha rede WLAN e o seu 

direccionamento. NON 5% 

CA7.4. Colocáronse os dispositivos e os 

equipamentos.  

LC2: Insertado e crimpado 

LC3: Enrackado SI 5% 
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CA7.5. Configuráronse os servizos e os 

dispositivos da rede WLAN. 

LC5: Switch e WAP 

LC6: Router neutro e WAP 

LC7: Auditoría Wi-Fi. 

NON 5% 

CA7.6. Configuráronse os elementos de 

seguridade da rede. 

LC5: Switch e WAP 

LC6: Router neutro e WAP 

LC7: Auditoría Wi-Fi. 

SI 5% 

CA7.7. Verificouse o funcionamento da WLAN. NON 2,5% 

CA8.5. Verificouse o funcionamento das redes. PE1: Exame. 

LC2: Insertado e crimpado 

LC3: Enrackado 

LC5: Switch e WAP. 

LC6: Router neutro e WAP 

LC2: Direccionamento IP 

SI 5% 

CA8.6. Realizouse a integración dos 

equipamentos informáticos no sistema de 

telecomunicacións. 

SI 5% 

CA9.1. Relacionáronse cos elementos do 

sistema as avarías típicas dos sistemas 

informáticos e redes locais. 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC1: Análise diagrama 

lóxico de rede.  

LC2: Direccionamento IP 

LC3: Enrackado 

LC5: Switch e WAP 

LC6: Router neutro e WAP 

LC8: Cuestionario fin 

unidade. 

NON 2,5% 

CA9.2. Aplicouse o plan de mantemento. NON 2,5% 

CA9.3. Utilizáronse ferramentas de hardware e 

software de diagnóstico e monitorización. NON 5% 

CA9.4. Executáronse as tarefas de 

mantemento preventivo e preditivo. NON 2,5% 

 

  



 
ELE CSELE02 MP0552   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   34 

e) Contidos 

A unidade inclúe tamén contidos dos BC2 e BC4, aínda que non se incide directamente sobre ningún 

CA do RA2 nin do RA4. 

Contidos 

BC2. Selección de equipamentos informáticos de telecomunicacións:  

◘ Dispositivos de almacenamento en rede: instalación e configuración.  

◘ Fontes de alimentación. SAI.  

BC4. Configuración de sistemas informáticos para servizos e funcións específicas:  

◘ Configuración de sistemas informáticos aplicados a telecomunicacións.  

◘ Arquitectura cliente-servidor. Planificación de servizos e funcións. DHCP, DNS, FTP, etc.  

◘ Administración e configuración dos sistemas operativos. Administración de servizos. 

BC6. Integración de redes de datos:  

◘ Redes de datos. Elementos da rede. Topoloxías e estrutura.  

◘ Tipos de redes de datos. Ethernet. Descrición e tramas.  

◘ Protocolos de comunicación e uso de modelos en capas. Modelos TCP/IP e OSI.  

◘ Capa de aplicación e capa de transporte. Servizos e protocolos da capa de aplicación.  

◘ Funcións da capa de transporte.  

◘ Protocolo TCP e UDP. Capa de rede. Protocolo de resolución de direccións (ARP).  

◘  Planificación de redes. Cableamento estruturado. Cable e fibra óptica.  

◘ Direccionamento. Subredes. Encamiñamento. Capas de enlace de datos e física. Capa de enlace de 

datos: MAC e LLC.  

◘ Electrónica de rede e elementos auxiliares. Encamiñadores. Hubs, switches, etc.  

◘  Montaxe, configuración e supervisión da rede. Configuración de dispositivos de rede. Monitorización  

BC7. Integración de redes sen fíos (WLAN):  

◘ Redes WLAN. Estándares 802.11 a, b, g, n, etc.  

◘ Compoñentes da LAN sen fíos. Puntos de acceso. Encamiñadores.  

◘ Deseño dunha WLAN. Software de dispositivos e clientes; firmware.  
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◘ Topoloxías. Ad-Hoc. Infraestruturas.  

◘ Planificación de WLAN. Asociación de WLAN.  

◘ Configuración de dispositivos. Encamiñadores. Puntos de acceso. Modos de funcionamento.  

◘ Montaxe e configuración de dispositivos e equipamentos dunha WLAN.  

◘ Seguridade e protección de redes sen fíos. Configuración. Denegación de servizos (DOS). Ataques. 

Sistemas de encriptaxe WEP. WPA. AES. Algoritmos de encriptaxe TKIP, etc.  

◘ Procedementos de verificación de redes sen fíos. Aparellos de medida. 

BC8. Posta en servizo sistemas informáticos:  

◘ Integración de sistemas. Verificación da conectividade lóxica dos elementos do sistema. Protocolo 

ICMP. Monitorización. Protocolo SNMP.  

◘ Plans de posta en servizo de redes locais. Técnicas de verificación de redes LAN e WLAN. 

BC9. Mantemento de sistemas informáticos e redes:  

◘ Tipoloxías das avarías. Procedementos de actuación nas avarías.  

◘ Plans de mantemento de sistemas informáticos de telecomunicacións e redes locais.   

 

Insertado do cable de pares trenzados e utilizando conversor de medios a fibra óptica: 
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f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e como se realizarán, así como os materiais e os recursos 

necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de avaliación. 

Que e para que  Como Con que Como e con que se valora 

Duración 

(sesións) 
Actividade (título e 

descrición) 

Profesorado 

(en termos 

de tarefas) 

Alumnado 

(tarefas) 

Resultados 

ou produtos 
Recursos 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

TEORÍA: Tipos e 

arquitecturas de redes. 

TP1.1: 

Exposición 

do profesor. 

TA1.1: Toma 

de notas. 

Síntese do 

tema. 

PC con canón, taboleiro, 

caderno de clase. 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC8: Cuestionario 

4 

TAREFA: Análise diagrama 

lóxico de rede. 

TP2.1: 

Exposición 

do profesor. 

TA2.1: 

Responder a 

preguntas. 

Resolución da 

tarefa. 

PC con canón, taboleiro, 

caderno de clase. PC alumno. 

PE1: Exame. 

LC1: Análise diagrama lóxico 

rede 

LC8: Cuestionario  

3 

TEORÍA: Elementos de 

redes sobre medios 

guiados - cableado, 

comprobación, mantemento 

TP3.1: 

Exposición 

do profesor 

TA3.1: Toma 

de notas. 

Síntese do 

tema. 

PC con canón, taboleiro, 

caderno de clase. PC alumno. 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC8: Cuestionario fin 

unidade. 

4 
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e posta en servizo 

TEORÍA: Elementos de 

redes II - hubs, switches, 

APs, routers e modems 

TP4.1: 

Exposición 

do profesor 

TA4.1: Toma 

de notas. 

Síntese do 

tema. 

PC con canón, taboleiro, 

caderno. Switches, routers 

neutros. 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC8: Cuestionario fin 

unidade. 

4 

PRÁCTICA Insertado e 

crimpado. Comprobación 

de enlaces permanentes e 

de canle na aula. 

Certificación e parámetros. 

TP5.1: 

Exposición 

do profesor. 

TA5.1: 

Realización do 

conectorizado. 

Entrega de 

memoria con 

fotografías e 

certificacións 

Tester par trenzado. 

Certificadora de par trenzado. 

Analizador redes GPON, fonte 

de luz triple  λ 

PE1: Exame. 

LC2: Insertado e crimpado 

LC3: Enrackado 

LC8: Cuestionario fin 

unidade. 

4 

TEORÍA: Elementos de 

redes III - Sistemas de 

cableado estructurado. 

Diagramas físicos e lóxicos. 

TP6.1: 

Exposición 

do profesor 

TA6.1: Toma 

de notas. 

TA6.2: 

Realización 

diagramas 

Síntese do 

tema. 

Diagramas 

físicos rede. 

PC con canón, taboleiro, 

caderno de clase. PC alumno. 

Switch, AP. Microsoft Visio / Dia 

/ LO Draw 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC8: Cuestionario fin 

unidade. 

4 

PRÁCTICA: enrackado de 

equipamentos e montaxe 

TP7.1: 

Exposición 

TA7.1: 

Realización do 

Entrega de 

memoria con 

Rack prácticas con rodas, 

crimpadora, insertadora, cable, 

PE1: Exame. 

LC3: Enrackado 6 
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de maqueta de cableado 

estruturado. Comprobac. e 

certific. 

do profesor. montaxe. fotografías e 

certificacións 

patch panel, material funxible. 

Servidor 19” FTP e NAS, Switch 

19”. 

LC8: Cuestionario fin 

unidade. 

 

TAREFA: Direccionamento 

IP. 

TP8.1: 

Exposición 

do profesor. 

TA8.1: 

Cálculos de 

direcc. IP. 

Resolución da 

tarefa. 

PC con canón, taboleiro, 

caderno. 

PE1: Exame. 

LC4: Direccion IP 

LC8: Cuestionario. 

4 

PRÁCTICA: Switch 

xestionado e punto de 

acceso Wi-Fi. 

TP9.1: 

Exposición 

do profesor. 

TA9.1: 

Realización 

config. e 

montaxes. 

Entrega de 

memoria con 

capturas de 

pantalla e 

fotografías. 

PC con canón, taboleiro, 

caderno de clase.PC alum. 

Switch, AP. 

PE1: Exame. 

LC5: Switch e WAP 5 

PRÁCTICA: Configuracións 

de router neutro e de punto 

de acceso Wi-Fi. 

TP10.1: 

Exposición 

do profesor. 

TA10.1: 

Realización 

config. e 

montaxes. 

Entrega de 

memoria con 

capturas de 

pantalla e 

fotografías. 

PC con canón, taboleiro, 

caderno de clase.PC alum. 

Router, AP. 

PE1: Exame. 

LC6: Router neutro e WAP 5 

PRÁCTICA Auditoría Wi-Fi TP11.1: TA11.1: Entrega de PC con canón, taboleiro, LC7: Auditoría Wi-Fi con 1 
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con Aircrack 

(VOLUNTARIA). 

Exposición 

do profesor. 

Realización da 

instalación e 

sniffing. 

memoria con 

capturas de 

pantalla. 

caderno de clase.PC alum. 

Backtrack 

Aircrack 

TAREFA: Cuestionario fin 

unidade. 

TP12.1: 

Resolución 

de dúbidas 

TA12.1: 

cuestionario 

Moodle 

Resolución da 

tarefa. 
PC alumno. Moodle. 

PE1: Exame. 

LC8: Cuestionario fin 

unidade. 

1 

TAREFA: Exame fin 

unidade. 
- 

TA13.1: 

Exame 

Resol. do 

exame. 
- PE1: Exame 2 

TOTAL 47 
 

Figura dunha práctica de cableado estruturado: 
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12. UD5: LÓXICA SECUENCIAL 

a) Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

5 Lóxica Secuencial 26 horas 
 

b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo Completo 

RA1. Configura circuítos lóxicos dixitais básicos, para o que examina as súas 

características e as súas aplicacións. NON 

 

c) Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 
Duración 

(sesións) 

◘ Coñecer o funcionamento e 

características dos circuítos secuenciais. ◘ 

Caracterizar os tipos de biestables. ◘ 

Interpretar as táboas de verdade. 

1 TEORÍA: Biestables. Elementos 

síncronos e asíncronos. Sinais de 

reloxo. Activación por flanco e por 

nivel. Sinais asíncronas (PR, CLR) 

4 

◘Coñecer e utilizar o instrumental de taller. 

◘Poñer en práctica coñecementos dixitais. 

◘Respectar as normas de seguridade. 

2 
PRÁCTICA: montaxe de circuítos 

secuenciais 

3 

◘ Coñecer os circuítos secuenciais máis 

importantes. ◘ Deseñar circuítos 

secuenciais extrapolables a compoñentes 

informáticos. 

3 TEORÍA: Rexistros de almacenamento 

(aplicación a memorias), 

desprazamento e universal. 

Contadores. Tipos de memorias. 

3 

Crear circuítos secuenciais a partir de 

biestables. 

4 PRÁCTICA montaxe dun circuíto con 

rexistro universal 

3 
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Obter circuítos dixitais funcionais de certa 

complexidade. 

◘ Coñecer e valorar o vínculo entre 

electrónica e informática. ◘ Aplicar circuítos 

dixitais a Von Neuman. 

5 
TEORÍA Aplicación dos circuítos 

dixitais en equipamentos informáticos. 

3 

◘ Caracterizar circuitos convertedores 

analóxico-dixital. ◘ Coñecer e implementar 

circuitos para conversión analóxico-dixital 

◘ Realizar montaxes de convertedores A/D 

e D/A sobre protoboard ou en Multisim. 

6 
TEORÍA Convertedores A/D e D/A. 

4 

7 
PRÁCTICA montaxe/simulación de 

circuítos convertedores A/D e D/A 

3 

Repasar os contidos da unidade 8 TAREFA: Cuestionario fin  1 

Demostrar os coñecementos adquiridos 9 Exame fin unidade 2 

 

d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte 

do alumnado 

Os instrumentos de avaliación casan coas actividades do apartado anterior, excepto coas de 

exposición teórica. Instrumentos: PE= proba escrita (típica de conceptos e actitudes), LC = lista de 

cotexo (típica de procedementos e actitudes). TO = táboas de observación (típica de actitudes). 

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación 

Mínimos 

exixibles 

Peso 

cualificación 

CA1.1. Utilizáronse diversos sistemas de 

numeración e códigos. 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC1: Montaxe circuítos 

secuenciais. 

SI 15% 

CA1.3. Representáronse os circuítos 

lóxicos mediante a simboloxía axeitada. SI 15% 
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CA1.4. Relacionáronse as entradas e as 

saídas en circuítos combinacionais e 

secuenciais. 

LC2: Montaxe rexistro universal. 

LC3: Montaxe / simulación 

ADC/DAC 

LC4: Cuestionario fin unidade. 

SI 10% 

CA1.5. Montáronse ou simuláronse 

circuítos combinacionais e secuenciais. SI 30% 

CA1.6. Montáronse ou simuláronse 

circuítos de conversión dixital-analóxico e 

analóxico-dixital. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC1: Montaxe circuítos 

secuenciais. 

LC3: Montaxe / simulación 

ADC/DAC 

LC4: Cuestionario fin unidade. 

SI 25% 

CA1.7. Montáronse ou simuláronse 

circuítos con memorias. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC1: Montaxe ctos. secuenciais. 

LC2: Montaxe rexistro universal. 

LC4: Cuestionario fin unidade. 

NON 5% 

 

e) Contidos 

Contidos 

BC1. Montaxe de circuítos dixitais básicos:  

◘ Técnicas dixitais.  

◘ Sistemas de numeración e códigos.  

◘ Portas lóxicas: tipos.  

◘ Circuítos secuenciais: tipos.  

◘ Circuítos convertedores dixital-analóxico e analóxico-dixital.  

◘ Memorias: estrutura e tipos. 
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f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e como se realizarán, así como os materiais e os recursos 

necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de avaliación. 

Que e para que  Como Con que Como e con que se valora 

Duración 

(sesións) 
Actividade (título e 

descrición) 

Profesorado 

(en termos 

de tarefas) 

Alumnado 

(tarefas) 

Resultados 

ou produtos 
Recursos 

Instrumentos e procedementos de 

avaliación 

TEORÍA: Biestables. 

Elementos síncronos e 

asíncronos. 

TP1.1: 

Exposición 

do profesor 

TA1.1: Toma 

de notas. 

Síntese do 

tema. 

PC con canón, taboleiro, 

caderno de clase. 

Compoñentes. 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC4: Cuestionario fin unidade. 

4 

PRÁCTICA: montaxe de 

circuítos secuenciais 

TP2.1: 

Exposición 

do profesor 

TA2.1: 

Realización 

dos montaxes. 

Entrega de 

memoria con 

fotografías. 

Protoboard, compoñentes, 

multímetro e fonte de alim. 

PE1: Exame. 

LC1: Montaxe circuítos secuenciais. 

LC4: Cuestionario fin unid. 

3 

TEORÍA: Rexistros, 

contadores e memorias. 

TP3.1: 

Exposición 

do profesor 

TA3.1: Toma 

de notas. 

Síntese do 

tema. 

PC con canón, taboleiro, 

caderno. Compoñentes. 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC4: Cuestionario fin unidade. 

3 

PRÁCTICA: montaxe dun 

circuíto con rexistro 

TP4.1: 

Exposición 

TA4.1: 

Realización 

Entrega de 

memoria con 

Protoboard, compoñentes, 

multímetro e fonte de alim. 

PE1: Exame. 

LC2: Montaxe rexistro universal. 3 
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universal do profesor. dos montaxes. fotografías. LC4: Cuestionario fin unid. 

TEORÍA: Aplicación dos 

circuítos dixitais en 

equipamentos informáticos 

TP5.1: 

Exposición 

do profesor 

TA5.1: Toma 

de notas. 

Síntese do 

tema. 

PC con canón, taboleiro, 

caderno de clase. 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC4: Cuestionario fin unidade. 

3 

TEORÍA Convertedores A/D 

e D/A 

TP6.1: 

Exposición 

do profesor 

TA6.1: Toma 

de notas. 

Síntese do 

tema. 

PC con canón, taboleiro, 

caderno de clase. PC 

alumno. NI Multisim 

PE1: Exame. 

TO1: Apuntes e sínteses. 

LC4: Cuestionario fin unidade. 

4 

PRÁCTICA montaxe/simul 

de convertedores A/D e D/A 

TP7.1: 

Exposición 

do profesor. 

TA7.1: 

Realización 

dos montaxes. 

Entrega de 

memoria con 

capturas de 

pantalla. 

PC con canón, taboleiro, 

caderno de clase. PC 

alumno. NI Multisim 

PE1: Exame. 

LC3: Montaxe / simulación ADC/DAC 

LC4: Cuestionario fin unid. 

3 

TAREFA: Cuestionario fin 

unidade 

TP8.1: 

Resolución 

de dúbidas 

TA8.1: 

cuestionario 

Moodle 

Resolución 

da tarefa. 
PC alumno. Moodle. LC4: Cuestionario fin unid. 1 

EXAME - TA9.1: Exame 
Resol. do 

exame. 
- PE1: Exame 

2 

TOTAL 26 
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13. UD6: PROGRAMACIÓN ESTRUTURADA 

a) Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

6 Programación Estruturada 35 horas 
 

b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo Completo 

RA5. Identifica os elementos dunha linguaxe de programación, e escribe, modifica e 

depura o código de algoritmos que resolven aplicacións sinxelas. NON 

 

c) Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades 

Duración 

(sesións) 

◘ Coñecer os niveis de programación. ◘ 

Caracterizar linguaxes interpretados e 

compilados. ◘ Distinguir as partes do entorno 

de programación (IDE/SDK). ◘ Coñecer as 

partes dun programa en C. ◘ Interpretar e 

deseñar ordinogramas para pequenos 

algoritmos. 

1 

TEORÍA: Introdución á programación. 

Tipos de linguaxes. Estrutura da 

linguaxe C 

2 

◘ Declarar e chamar variables. ◘ Asignar 

variables segundo o seu uso e requirimentos 

de memoria. ◘ Realizar ordes de entrada de 

variables por teclado e saída de información 

por pantalla. 

2 

TEORÍA e TAREFAS: Constantes, 

variables e tipos de datos. E/S: printf, 

scanf, getch, putch... 

10 

Realizar e comprender pequenos programas 

con estruturas alternativas. 

3 TEORÍA e TAREFAS: Sentencias 

alternativas: if, else, switch-case 

10 
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Realizar e comprender pequenos programas 

con estruturas iterativas. 

4 TEORÍA e TAREFAS: Sentencias 

iterativas (bucles): while, do-while, for 

10 

Repasar os contidos da unidade. 5 TAREFA: Cuestionario fin  1 

Demostrar os coñecementos adquiridos. 6 Exame fin unidade. 2 

d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte 

do alumnado 

Os instrumentos de avaliación casan coas actividades do apartado anterior, excepto coas de 

exposición teórica. Instrumentos: PE= proba escrita (típica de conceptos e actitudes), LC = lista de 

cotexo (típica de procedementos e actitudes). TO = táboas de observación (típica de actitudes). 

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación 

Mínimos 

exixibles 

Peso 

cualificación 

CA5.1. Distinguíronse os tipos de 

linguaxes de programación. 

PE1: Exame. 

TO1: Listaxe ordes en C. 

LC1: Ordinogramas e pequenos 

algoritmos. 

LC5: Cuestionario fin unidade. 

NON 5% 

CA5.2. Identificáronse os bloques que 

compoñen a estrutura dun programa 

informático para a linguaxe elixida. 

NON 5% 

CA5.3. Utilizáronse contornos 

integrados de desenvolvemento en 

proxectos sinxelos. 

PE1: Exame. 

TO1: Listaxe ordes en C. 

LC1: Ordinogramas e pequenos 

algoritmos. 

LC2: Exercicios de variables e E/S 

básica 

LC3: Programas de sentencias 

alternativas. 

LC4: Programas de sentencias 

SI 5% 

CA5.4. Identificáronse os tipos de datos 

e as súas utilidades específicas 

creando e modificando pequenas 

aplicacións tipo na linguaxe elixida. 

NON 10% 

CA5.5. Clasificáronse, recoñecéronse e 

utilizáronse en expresións os datos e os NON 10% 
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operadores propios da linguaxe elixida. iterativas. 

LC5: Cuestionario fin unidade. 
CA5.6. Introducíronse comentarios no 

código. NON 10% 

CA5.7. Clasificáronse, recoñecéronse e 

utilizáronse as sentenzas de control na 

linguaxe elixida. 

PE1: Exame. 

LC1: Ordinogramas e pequenos 

algoritmos. 

LC3: Programas de sentencias 

alternativas. 

LC4: Programas de sentencias 

iterativas. 

SI 30% 

CA5.8. Realizáronse operacións de 

E/S. 

PE1: Exame. 

LC1: Ordinogramas e pequenos 

algoritmos. 

LC2: Exercicios de variables e E/S 

básica 

LC3: Programas de sentencias 

alternativas. 

LC4: Programas de sentencias 

iterativas. 

SI 10% 

CA5.9. Escribíronse e compiláronse 

programas sinxelos. SI 10% 

CA5.10. Probáronse e depuráronse os 

programas. SI 5% 

e) Contidos 

Contidos 

BC5. Elaboración de programas informáticos: ◘ Etapas de desenvolvemento dun programa. ◘ 

Deseño de algoritmos ◘ Linguaxes de programación. ◘ Contornos integrados de desenvolvemento. ◘ 

Identificadores. ◘ Tipos de datos: variables, literais e constantes ◘ Operadores e expresións. ◘ Control 

de fluxo. ◘ Estruturas secuenciais, condicionais e de repetición. ◘ Instrucións de salto. ◘ Proba, 

depuración e documentación de programas. 
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f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e como se realizarán, así como os materiais e os recursos 

necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de avaliación. 

Que e para que  Como Con que Como e con que se valora 
Duración 

(sesións) Actividade (título e descrición) 
Profesorado (en termos 

de tarefas) 

Alumnado 

(tarefas) 

Resultados 

ou produtos 
Recursos 

Instrumentos e 

procedementos de avaliación 

TEORÍA: Introdución á 

programación. Tipos de 

linguaxes. Estrutur da linguaxe C 

TP1.1: Exposición do 

profesor. 

TA1.1: 

Toma de 

notas. 

Síntese do 

tema. 

PC con 

canón, 

taboleiro, 

caderno de 

clase. PCs 

alumnos. 

PE1: Exame. 

TO1: Listaxe ordes en C. 

LC5: Cuestionario fin unidade. 

2 

TEORÍA e TAREFAS: 

Constantes, variables e tipos de 

datos. E/S: printf, scanf 

TP2.1: Exposición do 

profesor. 

TA2.1: 

Programas 

resoltos e 

propostos 

Programas 

funcionais e 

comentados. 

PE1: Exame. 

LC1: Ordinogramas e 

pequenos algoritmos. 

LC2: Exercicios de variables e 

E/S básica 

LC5: Cuestionario fin UD. 

10 

TEORÍA e TAREFAS: 

Sentencias alternativas: if, else, 

switch-case 

TP3.1: Exposición do 

profesor. 

TA3.1: 

Programas 

resoltos e 

Programas 

funcionais e 

comentados. 

PE1: Exame. 

LC3: Programas de sentencias 

alternativas. 

10 
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propostos LC5: Cuestionario fin UD. 

TEORÍA e TAREFAS: 

Sentencias iterativas (bucles): 

while, do-while, for 

TP4.1: Exposición do 

profesor. 

TA4.1: 

Programas 

resoltos e 

propostos 

Programas 

funcionais e 

comentados. 

PE1: Exame. 

LC3: Programas de sentencias 

iterativas. 

LC5: Cuestionario fin UD. 

10 

TAREFA: Cuestionario fin 

unidade. 

TP5.1: Resolución de 

dúbidas 

TA5.1: 

cuestionario 

Moodle 

Resolución da 

tarefa. 

PC alumno. 

Moodle. 

PE1: Exame. 

LC5: Cuestionario fin unidade. 1 

TAREFA: Exame fin unidade. - 
TA6.1: 

Exame 

Resolución do 

exame. 

PCs 

alumnos. 
PE1: Exame 2 

TOTAL 35 
 

Explicando a estrutura alternativa switch-case con apuntes HTML: 



 
ELE CSELE02 MP0552   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   50 

14. UD7: PROGRAMACIÓN MODULAR 

a) Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

7 Programación Modular 28 horas 
 

b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo Completo 

RA5. Identifica os elementos dunha linguaxe de programación, e escribe, modifica e 

depura o código de algoritmos que resolven aplicacións sinxelas. NON 

 

c) Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración (sesións) 

Comprender e desenvolver código con 

conxuntos de datos numéricos e caracteres. 

1 TEORÍA e TAREFAS: Arrays 

e cadeas. 

2 

Implementar programas con funcións 

procedentes de librerías externas. 

2 TEORÍA e TAREFAS: 

Funcións de librería. 

10 

Declarar, crear e chamar funcións de 

creación propia. 

3 TEORÍA e TAREFAS: 

Funcións de usuario. 

10 

Utilizar funcións de librería noutras linguaxes 

de alto nivel. 

4 TAREFA: Programación 

Arduino con Ethernet Shield 

3 

Repasar os contidos da unidade. 5 TAREFA: Cuestionario fin  1 

Demostrar os coñecementos adquiridos. 6 Exame fin unidade. 2 

 

d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte 

do alumnado 
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Os instrumentos de avaliación casan coas actividades do apartado anterior, excepto coas de 

exposición teórica. Instrumentos: PE = proba escrita (típica de conceptos e actitudes), LC = lista de 

cotexo (típica de procedementos e actitudes). TO = táboas de observación (típica de actitudes). 

Criterios de avaliación 
Instrumentos de 

avaliación 

Mínimos 

exixibles 

Peso 

cualificación 

CA5.4. Identificáronse os tipos de datos e as 

súas utilidades específicas creando e 

modificando pequenas aplicacións tipo na 

linguaxe elixida. 

PE1: Exame. 

TO1: Listaxe ordes en C. 

LC1: Programas con 

arrays e strings. 

LC2: Programas con 

funcións de librería. 

LC3: Programas con 

funcións de usuario. 

LC4: Programa Arduino. 

LC5: Cuestionario fin 

unidade. 

SI 10% 

CA5.5. Clasificáronse, recoñecéronse e 

utilizáronse en expresións os datos e os 

operadores propios da linguaxe elixida. 

SI 10% 

CA5.3. Utilizáronse contornos integrados de 

desenvolvemento en proxectos sinxelos. PE1: Exame. 

TO1: Listaxe ordes en C. 

LC1: Programas con 

arrays e strings. 

LC2: Programas con 

funcións de librería. 

LC3: Programas con 

funcións de usuario. 

LC4: Programa Arduino. 

NON 5% 

CA5.6. Introducíronse comentarios no código.  NON 10% 

CA5.7. Clasificáronse, recoñecéronse e 

utilizáronse as sentenzas de control na linguaxe 

elixida. 

SI 10% 

CA5.8. Realizáronse operacións de E/S. SI 20% 

CA5.9. Escribíronse e compiláronse programas 

sinxelos. SI 10% 

CA5.10. Probáronse e depuráronse os SI 10% 
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programas. 

CA5.11. Manexáronse módulos predefinidos na 

elaboración dos programas. SI 15% 

 

e) Contidos 

Contidos 

BC5. Elaboración de programas informáticos 

◘ Etapas de desenvolvemento dun programa informático.   

◘ Deseño de algoritmos.  

◘ Linguaxes de programación.  

◘ Contornos integrados de desenvolvemento.  

◘ Identificadores.  

◘ Tipos de datos simples: variables, literais e constantes.  

◘ Datos estruturados: arrays e cadeas.  

◘  Acceso a datos: tipos de direccionamento.  

◘ Operadores e expresións.  

◘ Control de fluxo.  

◘ Estruturas secuenciais, condicionais e de repetición.  

◘ Instrucións de salto.  

◘ Programación modular.  

◘ Proba, depuración e documentación de programas. 
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f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e como se realizarán, así como os materiais e os recursos 

necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de avaliación. 

Que e para que  Como Con que Como e con que se valora 

Duración 

(sesións) 
Actividade (título e 

descrición) 

Profesorado 

(en termos de 

tarefas) 

Alumnado 

(tarefas) 

Resultados ou 

produtos 
Recursos 

Instrumentos e procedementos de 

avaliación 

TEORÍA e TAREFAS: 

Arrays e cadeas. 

TP1.1: 

Exposición do 

profesor. 

TA1.1: 

Programas 

resoltos e 

propostos 

Programas 

funcionais e 

comentados. 

PC con canón, 

taboleiro, 

caderno de 

clase. PCs 

alumnos. 

PE1: Exame. 

TO1: Listaxe ordes en C. 

LC1: Programas con arrays e strings. 

LC5: Cuestionario fin unidade. 

2 

TEORÍA e TAREFAS: 

Funcións de librería. 

TP2.1: 

Exposición do 

profesor. 

TA2.1: 

Programas 

resoltos e 

propostos 

Programas 

funcionais e 

comentados. 

PE1: Exame. 

TO1: Listaxe ordes en C. 

LC2: Programas con funcións de librería. 

LC3: Programas con funcións de 

usuario. 

LC5: Cuestionario fin unidade. 

10 

TEORÍA e TAREFAS: TP3.1: TA3.1: Programas PE1: Exame. 10 
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Funcións de usuario. Exposición do 

profesor. 

Programas 

resoltos e 

propostos 

funcionais e 

comentados. 

TO1: Listaxe ordes en C. 

LC3: Programas con funcións de 

usuario. 

LC5: Cuestionario fin unidade. 

TAREFA: 

Programación 

Arduino con Ethernet 

Shield 

TP4.1: 

Exposición do 

profesor. 

TA4.1: 

Programas 

resoltos e 

propostos 

Programas 

funcionais e 

comentados. 

PCs alumnos. 

Arduino, 

Ethernet Shield 

PE1: Exame. 

TO1: Listaxe ordes en C. 

LC5: Programa Arduino. 

LC5: Cuestionario fin unidade. 

3 

TAREFA: 

Cuestionario fin 

unidade. 

TP5.1: 

Resolución de 

dúbidas 

TA5.1: 

cuestionario 

Moodle 

Resolución da 

tarefa. 

PC alumno. 

Moodle. 

PE1: Exame. 

LC5: Cuestionario fin unidade. 1 

TAREFA: Exame fin 

unidade. 
- TA6.1: Exame 

Resolución do 

exame. 
PCs alumnos. PE1: Exame 2 

TOTAL 28 
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15. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACIÓN POSITIVA E OS CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

O/a alumno/a deberá acadar os criterios de avaliación marcados anteriormente nas táboas dos 

apartados “d” de cada unidade didáctica como “SI”. 

A avaliación realizarase en tres partes utilizando os instrumentos de avaliación de cada 

unidade didáctica. A cualificación de cada trimestre pondera os instrumentos da seguinte maneira: 

• Cualificacións das probas escritas (PE, exames) teórico-prácticos realizados durante todo o 

curso: 70% do peso total. Farase a media das PE das UD que se rematen en cada trimestre. 

• Entregas de tarefas e prácticas (LC, listas de cotexo): 20% do peso. 

• Actitude, cumprimento de normas de PRL, seguridade, uso debido de dispositivos electrónicos, 

participación en clase, apuntamentos, valorados mediante táboas de observación (TO): 10% do 

peso. 

É necesario superar cada un dos tres instrumentos indicadores anteriores por separado 

(nota mínima de 50% en cada parte) para superar o módulo mediante avaliación continua. Cando un 

alumno obteña menos do 50% da nota total de calquera instrumento de avaliación, sexan probas 

escritas, LC ou TO, optará como máximo a un 4 na valoración trimestral independentemente da media 

aritmética que poida ter. Non superar calquera das probas escritas dará lugar a esa mesma situación 

aínda que a media delas sexa maior do 50%. 

Para que as tarefas se valoren nos períodos das avaliacións trimestrais, deberán ser entregados 

nas datas indicadas para cada unha, sempre antes da data da proba escrita. As convocatorias das 

probas escritas serán únicas. Se algún alumno ou alumna non se presenta, deberá achegar un 

xustificante válido para considerar outra data de proba escrita. 

Cada trimestre o estudante terá unha nota que reflicta o progreso que o alumno obtén nas 

distintas unidades didácticas. Este feito da lugar a que a avaliación se considera continua, é dicir que é 

preciso superar os tres trimestres con nota de 5 ou superior para non ter que acudir á proba final.  

A nota final do curso, no caso de que o/a alumno/a adquira as capacidades terminais do módulo, 

obterase da media dos tres trimestres. Deste modo, a avaliación global do módulo efectuarase a partir 

dos resultados obtidos nos indicadores recollidos durante todo o curso.  
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16. PROCEDEMENTO PARA A RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Recuperación dunha avaliación parcial: A avaliación do alumno ao longo do curso será continua 

sendo as cualificacións o reflexo de bloques de materia. Deste xeito, o/a alumno/a que non supere as 

probas escritas nunha avaliación parcial (sen perder o dereito a avaliación continua, PD) deberá 

presentarse á proba de recuperación nas semanas seguintes á avaliación. Se seguise sen superala, 

deberá acudir á proba final ordinaria de xuño con esa parte. A proba de xuño será dunha proba 

escrita, taller e/ou ordenador que abarcará a(s) unidade(s) pendente(s). A puntuación obtida terase en 

conta para o cálculo da cualificación final substituíndo a puntuación obtida na avaliación parcial no 

apartado correspondente a "proba escrita" (70% da nota trimestral). A proba de recuperación de 

xuño coincidirá coa data do exame para alumnos con perda de avaliación continua. 

En canto ós alumnos / as alumnas que suspendan nas entregas de tarefas e prácticas (listas de 

cotexo e táboas de observación), darase un prazo para entregar o pendente nas semanas seguintes á 

avaliación parcial suspensa. De vencer ese prazo sen entregar as tarefas, deberán recuperar na proba 

de xuño a(s) unidade(s) pendente(s), e dita nota recuperará os apartados de LC e/ou TO. 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 

dereito a avaliación continua 

O alumno/a que perda o dereito á avaliación continua (10% de faltas non xustificadas), deberá 

realizar a proba de recuperación global no mes de xuño. Esta proba contará con parte escrita 

(problemas, definicións) e parte práctica consistente e montaxes e procedementos de software e 

programación similares ós que se tiveron feito en clase ó longo do curso. O alumno deberá acadar un 

50% da nota de cada unidade didáctica para superar o módulo na avaliación final. 

6.c) Recuperación para alumnos de 2º co módulo pendente 

Os alumnos que accedan a 2º curso con este módulo pendente terán a oportunidade de 

recuperalo antes do período da FCT. Co obxecto de permitir ó alumnado a superación da materia, 

proporase ós alumnos un plan para entregar certas tarefas clave (Listas de cotexo e táboas de 

observación) e realizar dúas probas escritas (unidades 1 a 4) e (unidades 5 a 7) na primeira e segunda 
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avaliacións. Utilizaranse os informes individualizados de avaliación do expediente para potenciar os 

resultados de avaliación que non foran acadados no curso anterior. 

17. PROCEDEMENTO SOBRE O SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN E A AVALIACIÓN DA 

PROPIA PRÁCTICA DOCENTE 

Para levar a cabo o seguimento da programación, o equipo docente, formado por todos os 

profesores que imparten clase no grupo deste ciclo, celebrará segundo o calendario establecido (unha 

vez ó mes), unha reunión para analizar o grado de cumprimento das programacións. 

Nesta reunión farase unha valoración xeral das actividades de ensino-aprendizaxe realizadas 

ata o momento, especialmente no que afecta ó tempo o que precisan para o seu correcto 

desenvolvemento, a metodoloxía empregada, os resultados de avaliación obtidos  e as oportunas 

medidas de axuste que se propoñen para a mellora práctica docente coa conseguinte xustificación do 

porque destas modificacións. Para facer este seguimento, empregarase o modelo establecido polo 

sistema online da páxina www.edu.xunta.es/programacions. Este documento servirá de base para a 

elaboración da programación do vindeiro curso. 

Entre as posibles causas que impidan o cumprimento das previsións da programación temos 

faltas de alumnos por folgas, asistencia a actividades extraescolares, ausencia do profesorado por 

continxencias, falta do equipamento mínimo que reflicte o currículo, erros de estimación de tempos, etc. 

O seguimento comparará as previsións co progreso real acadado. A avaliación da práctica 

docente farase despois de cada proba escrita, analizando os resultados obtidos e tratando de detectar 

as dificultades dos alumnos coa fin de tomar medidas que lles axuden a superalas, actuando sobre a 

metodoloxía empregada. Utilizaranse enquisas anónimas en “Formularios de Google” (ver anexo IX). 

18. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

18.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial 

Non se precisan coñecementos previos específicos para empezar este módulo. A avaliación 

inicial consistirá nun debate en grupo e un cuestionario con preguntas de autoavaliación no que se 

buscará detectar o estado do grupo en canto a coñecementos de electricidade, electrónica e 

informática (ver anexo VIII). Estes datos se analizarán na reunión de profesores para a avaliación 

inicial. 
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18.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos 

programados 

Terase  en conta o diferente grao de dificultade dos temas para os alumnos, dependendo dos 

coñecementos previos dos alumnos e as súas dificultades particulares. Os alumnos que mostren ter 

dificultades para seguir o curso o acadar os obxectivos programados, poderán recibir unha atención 

específica, dentro dos límites do horario de clase, e buscarase para cada un deles un método de 

explicación ou realización de prácticas axeitado. Tipicamente, se realizarán tarefas que escalen máis 

gradualmente a curva de dificultade das unidades. 

De detectarse un grande impedimento na avaliación inicial, procederase a tramitar xunto co 

departamento de orientación unha flexibilización modular de acordo co artigo 61 do Decreto 

114/2010, do 1 de xullo, para o alumnado con necesidades educativas especiais, conforme ó 

establecido no artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, que indica que poderá 

ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos 

formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á 

establecida con carácter xeral. 

Ás/ós alumnas/os con máis destrezas ou altas capacidades se lle proporán actividades de 

ampliación, ou prácticas máis complexas en temas como Arduino, Raspberry Pi, ensamblaxe de 

servidores mini-ITX en rack, servidores NAS, FTP, HTTP, proxy, VPN... 

O alumnado con dificultades visuais terá axudas no tamaño das fontes en ficheiros de texto 

HTML e transcripción texto-a-voz (TTS: Text to Speech) usando a aplicación Pocket. 

19. ASPECTOS TRANSVERSAIS 

19.a) Programación da educación en valores 

A educación en valores tratará temas transversais como a Educación ambiental, a Educación para a 

saúde, a Educación non sexista, a Educación do consumidor, a Educación para a paz e a Educación 

para a globalización. 

Educación para a saúde: aspectos relativos a iluminación, posturais, etc. 

Educación non sexista: A maior presencia de persoas do sexo masculino nas actividades 

tecnolóxicas o largo da historia fai que a Educación non sexista sexa importante na área de electrónica. 
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A coeducación coidarase no reparto non discriminatorio das tarefas nos equipos de traballo na aula-

taller. 

Educación do consumidor: Valoración dos produtos de consumo, baseada en criterios que teñan en 

conta a economía, ergonomía, obsolescencia, etc.  

Educación ambiental: neste módulo aplicarase o Real Decreto 208/2005 sobre aparatos eléctricos e 

electrónicos e a xestión de residuos, que establece unha serie de normas que se aplican á 

fabricación de calquera produto e outras relativas á súa correcta xestión ambiental cando se converten 

en residuo. Esta lei obriga aos produtores de dispositivos eléctricos e electrónicos a adoptar as 

medidas necesarias para que os residuos dos aparellos que eles comercialicen, sexan recollidos de 

forma selectiva e teñan unha boa xestión medioambiental. Estas normas tamén afectan ós usuarios: “O 

usuario entregará os aparellos eléctricos e electrónicos cando se desfaga deles para que sexan 

xestionados correctamente, sendo dita entrega gratuíta." Este centro educativo recolle o material de 

refugallo nun almacén e o envía periodicamente para a súa xestión. 

Algúns residuos informáticos son o chumbo (circuítos electrónicos e en tubos de monitores CRT), 

níquel-cadmio, polímero de litio (pilas, baterías en placas base e tarxetas expansión), arsénico 

(monitores CRT), mercurio e cromo (cubertas de chasis), trióxido de antimonio e polibromados 

(usados como retardantes de lume en periféricos), berilio e selenio (placas base), PVC (partes 

plásticas de los equipos), policarbonato (discos ópticos). As placas de circuíto impreso teñen moitos 

contaminantes que só poden ser separados por procesos químicos. 

Educación para a Globalización: Os contidos da area de taller intentarase dar en dous idiomas para 

unha mellor comprensión e familiarización por parte do alumnado das distintas expresións técnicas en 

inglés, linguaxe de facto nas TIC. 

19.b) Actividades complementarias e extraescolares 

Proxectarase a película da biblioteca “Piratas de Silicon Valley” (1999), na que se analiza a revolución 

da informática doméstica e o documental “Comprar, tirar, comprar” (2011), que reflexiona sobre a 

obsolescencia programada. As proxeccións faranse nos días posteriores ás sesións de avaliación do 

primeiro e segundo trimestres respectivamente. Virán acompañadas de fichas de exercicios e debate 

(ver anexo XI). 
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Tamén se poderán realizar as visitas que poidan programarse desde o claustro ou o centro ó longo do 

curso (con posterioridade á elaboración desta programación).  

20. CONCLUSIÓN 

Este módulo pretende dar unha base de coñecementos informáticos de grande importancia no 

desenvolvemento da profesión de técnico superior en STI. O avance das telecomunicacións está 

fortemente ligado ó da informática. Por iso, esta programación adica 4 das súas 7 unidades didácticas 

ó desenvolvemento das competencias no campo tendo en conta que non terán continuidade noutros 

módulos do ciclo. En canto ás redes locais, os coñecementos de cableado estruturado, 

direccionamento IP, serven de punto de partida para módulos do segundo curso (Redes Telemáticas, 

Sistemas de Radiocomunicacións) e tamén en múltiples facetas da profesión (ToIP, técnico de redes 

GPON...), sen esquecer a utilidade para o acceso á profesión de técnico de redes locais en PEMES. 

O módulo complementa e reforza aspectos de electrónica xeral (UD3 e UD5, lóxica 

combinacional e secuencial), que se integra coa electrónica analóxica e de comunicacións impartida no 

módulo “Elementos de Sistemas de Telecomunicacións”.  

 A secuenciación das unidades fíxose tendo en conta a distribución típica dos demais módulos do 

ciclo. Así, o alumno aprende electrónica dixital despois de ter aprendido electrónica analóxica no 

módulo de “Elementos de Sistemas de Telecomunicacións”, e tamén aprende os conceptos básicos de 

redes antes de precisalos para implementar redes de telefonía IP en “Sistemas de Telefonía Fixa e 

Móbil”.  

Estes axustes requiriron dunha reordenación completa na secuenciación inicial dos resultados 

de aprendizaxe e criterios de avaliación, pero o resultado é positivo xa que axuda a corrixir desaxustes 

e duplicidades no primeiro curso de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos. 
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ANEXO I – INFORMACIÓN DO MÓDULO PROFESIONAL  

A seguinte información foi sacada do Decreto 210/2012, do 4 de outubro, polo que se establece o 

currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Sistemas 

de Telecomunicacións e Informáticos. 

Equipamentos mínimos do módulo profesional 

Estes son os equipamentos mínimos que atañen ó módulo de Sistemas Informáticos e Redes Locais: 

- Un computador por alumno/a conectado á rede. 

- Instalación de rede con acceso a internet. 

- Servidor de datos. 

- Compoñentes para montaxe de computadores: fontes de alimentación, placas base, 

procesadores, discos ríxidos, lectores ópticos, memorias, etc. 

- Un armario para dispositivos de comunicacións e servidores, dotado de paneis de 

parcheamento, conmutadores Ethernet, encamiñadores, puntos de acceso sen fíos e sistema de 

alimentación ininterrompida. 

- Compoñentes para montaxe de redes: conmutadores, adaptadores de rede, adaptadores sen 

fíos, antenas direccionais e omnidireccionais, etc. 

Competencias profesionais, persoais e sociais do módulo profesional 

A continuación se enumeran as competencias do ciclo de STI que se potencian no módulo de 

Sistemas Informáticos e Redes Locais, que figuran no artigo 5º do decreto do currículo: 

- b) Calcular os parámetros de equipamentos, elementos e instalacións, cumprindo a normativa e 

os requisitos da clientela. 

- d) Configurar instalacións e sistemas de telecomunicación coas especificacións e as prescricións 

regulamentarias. 

- f) Planificar a montaxe de instalacións e sistemas de telecomunicacións segundo a 

documentación técnica e as condicións de obra. 

- Planificar o mantemento a partir da normativa, as condicións da instalación e as recomendacións 

de fábrica. 
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- j) Supervisar e/ou executar os procesos de mantemento das instalacións, controlando os tempos 

e a calidade dos resultados. 

- k) Realizar a posta en servizo das instalacións e dos equipamentos de telecomunicacións, 

supervisando o cumprimento dos requisitos e asegurando as condicións de calidade e 

seguridade. 

Obxectivos xerais do ciclo formativo e do módulo profesional 

A continuación se enumeran todos os obxectivos xerais do ciclo de STI que afectan ó módulo de 

SIRL, sacados do artigo 9º do decreto do currículo. 

- a) Elaborar informes e documentación técnica, recoñecendo esquemas e consultando catálogos 

e as prescricións regulamentarias, para desenvolver proxectos de instalacións e sistemas de 

telecomunicacións. 

- b) Recoñecer sistemas de telecomunicacións, aplicando leis e teoremas, para calcular os seus 

parámetros. 

- e) Debuxar os planos de trazado xeral e esquemas eléctricos e electrónicos, utilizando 

programas informáticos de deseño asistido, para configurar instalacións e sistemas de 

telecomunicación. 

- g) Definir as fases e as actividades do desenvolvemento da instalación segundo a 

documentación técnica pertinente, especificando os recursos necesarios, para planificar a 

montaxe. 

- k) Definir procedementos, operacións e secuencias de intervención en instalacións de 

telecomunicacións, analizando información técnica de equipamentos e recursos, para planificar 

o mantemento. 

- l) Aplicar técnicas de mantemento en sistemas e instalacións de telecomunicacións, utilizando as 

ferramentas e os instrumentos apropiados, para executar os procesos de mantemento. 

- m) Executar probas de funcionamento e axustar equipamentos e elementos, para pór en servizo. 
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Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación do módulo profesional 

Sacados do Decreto 210/2012, do 4 de outubro, no apartado “1.3 Módulo profesional: sistemas 

informáticos e redes locais” dentro do anexo I do propio Decreto. 

RA1. Configura circuítos lóxicos dixitais básicos, para o que examina as súas características e 

as súas aplicacións. 

• CA1.1. Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos. 

• CA1.2. Describíronse as funcións lóxicas fundamentais. 

• CA1.3. Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía axeitada. 

• CA1.4. Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais e secuenciais. 

• CA1.5. Montáronse ou simuláronse circuítos combinacionais e secuenciais. 

• CA1.6. Montáronse ou simuláronse circuítos de conversión dixital-analóxico e analóxico-dixital. 

• CA1.7. Montáronse ou simuláronse circuítos con memorias. 

- RA2. Selecciona equipamentos informáticos, avalía os requisitos do sistema de 

telecomunicacións e define a composición e as características dos seus elementos. 

• CA2.1. Determináronse as necesidades informáticas dos sistemas de telecomunicación. 

• CA2.2. Identificáronse os equipamentos en función das aplicacións do sistema de 

telecomunicacións. 

• CA2.3. Caracterizáronse os compoñentes do equipamento informático. 

• CA2.4. Caracterizáronse tipos de periféricos. 

• CA2.5. Determináronse as necesidades de software e hardware dos sistemas de 

telecomunicacións. 

RA3. Configura equipamentos informáticos, para o que examina as características requiridas 

polo sistema de telecomunicacións e instala o hardware e o software. 

• CA3.1. Verificouse que o hardware e software respondan ás necesidades do sistema. 

• CA3.2. Interpretouse a documentación técnica dos elementos do equipamento. 

• CA3.3. Instalouse o hardware do equipamento informático. 

• CA3.4. Instaláronse os periféricos específicos. 
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• CA3.5. Cargáronse os sistemas operativos. 

• CA3.6. Configurouse o software do equipamento. 

• CA3.7. Documentouse o proceso de montaxe. 

RA4. Configura servizos e funcións específicas no sistema informático, e planifica a súa 

implantación, tendo en conta as especificacións do sistema de telecomunicacións. 

• CA4.1. Interpretáronse os requisitos de software do sistema. 

• CA4.2. Planificouse a asignación de servizos e funcións. 

• CA4.3. Configuráronse contas de usuario, perfís e políticas de contrasinais. 

• CA4.4. Configuráronse aplicacións e servizos requiridos. 

• CA4.5. Utilizáronse ferramentas de virtualización e simulación do sistema informático. 

• CA4.6. Verificouse o funcionamento do sistema. 

RA5. Identifica os elementos dunha linguaxe de programación, e escribe, modifica e depura o 

código de algoritmos que resolven aplicacións sinxelas. 

• CA5.1. Distinguíronse os tipos de linguaxes de programación. 

• CA5.2. Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dun programa informático para a 

linguaxe elixida. 

• CA5.3. Utilizáronse contornos integrados de desenvolvemento en proxectos sinxelos. 

• CA5.4. Identificáronse os tipos de datos e as súas utilidades específicas creando e modificando 

pequenas aplicacións tipo na linguaxe elixida. 

• CA5.5. Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse en expresións os datos e os operadores 

propios da linguaxe elixida. 

• CA5.6. Introducíronse comentarios no código. 

• CA5.7. Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse as sentenzas de control na linguaxe elixida. 

• CA5.8. Realizáronse operacións de E/S. 

• CA5 9. Escribíronse e compiláronse programas sinxelos. 

• CA5.10. Probáronse e depuráronse os programas. 

• CA5.11. Manexáronse módulos predefinidos na elaboración dos programas. 
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RA6. Integra redes de área local (LAN) en sistemas de telecomunicacións, con interpretación 

das especificacións do sistema e configuración das partes física e lóxica. 

• CA6.1. Caracterizáronse os compoñentes das redes de datos. 

• CA6.2. Identificáronse as topoloxías e as estruturas de redes. 

• CA6.3. Distinguiuse o funcionamento e as características dos elementos de traballo en rede 

(networking). 

• CA6.4. Recoñecéronse os protocolos de comunicación. 

• CA6.5. Deseñouse unha rede LAN e o seu direccionamento. 

• CA6.6. Montouse a electrónica de rede e elementos asociados. 

• CA6.7. Conectáronse os equipamentos e os elementos da rede. 

• CA6.8. Configurouse unha rede LAN. 

• CA6.9. Comprobouse o funcionamento da rede LAN. 

RA7. Integra redes locais sen fíos (WLAN) en sistemas de telecomunicacións, con interpretación 

das especificacións do sistema e configuración das partes física e lóxica. 

• CA7.1. Definíronse as redes sen fíos de acceso local (WLAN). 

• CA7.2. Determináronse os compoñentes e características das redes WLAN. 

• CA7.3. Deseñouse unha rede WLAN e o seu direccionamento. 

• CA7.4. Colocáronse os dispositivos e os equipamentos. 

• CA7.5. Configuráronse os servizos e os dispositivos da rede WLAN. 

• CA7.6. Configuráronse os elementos de seguridade da rede. 

• CA7.7. Verificouse o funcionamento da WLAN. 

RA8. Realiza probas de posta en servizo de sistemas informáticos ou redes de datos aplicando 

técnicas de análise de rendemento e verificando a súa integración no sistema de 

telecomunicacións. 

• CA8.1. Identificáronse os puntos de control. 

• CA8.2. Aplicouse o plan de posta en servizo. 

• CA8.3. Probouse o funcionamento do hardware do sistema. 
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• CA8.4. Comprobouse o funcionamento do software do sistema. 

• CA8.5. Verificouse o funcionamento das redes. 

• CA8.6. Realizouse a integración dos equipamentos informáticos no sistema de 

telecomunicacións. 

• CA8.7. Realizáronse probas de rendemento do sistema informático. 

• CA8.8. Documentouse a posta en servizo. 

RA9. Mantén sistemas informáticos e redes aplicando técnicas de diagnóstico ou 

monitorización e efectuando a corrección das disfuncións. 

• CA9.1. Relacionáronse cos elementos do sistema as avarías típicas dos sistemas informáticos e 

redes locais. 

• CA9.2. Aplicouse o plan de mantemento. 

• CA9.3. Utilizáronse ferramentas de hardware e software de diagnóstico e monitorización. 

• CA9.4. Executáronse as tarefas de mantemento preventivo e preditivo. 

• CA9.5. Localizouse o equipamento ou o elemento responsable da disfunción. 

• CA9.6. Arranxouse a avaría. 

• CA9.7. Restituíuse o funcionamento. 

• CA9.8. Documentáronse as intervencións de mantemento. 

Bloques de contidos do módulo profesional 

Sacados do Decreto 210/2012, do 4 de outubro, no apartado “1.3 Módulo profesional: sistemas 

informáticos e redes locais” dentro do anexo I do propio Decreto. 

BC1. Montaxe de circuítos dixitais básicos 

• Técnicas dixitais. 

• Sistemas de numeración e códigos. 

• Portas lóxicas: tipos. 

• Circuítos combinacionais: tipos. 

• Circuítos secuenciais: tipos. 

• Circuítos convertedores dixital-analóxico e analóxico-dixital. 
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• Memorias: estrutura e tipos. 

BC2. Selección de equipamentos informáticos de telecomunicacións 

• Características e análise das necesidades informáticas dos sistemas de telecomunicación 

segundo o seu contorno. 

• Arquitectura de hardware dun sistema informático. 

• Subsistemas de E/S. Controladores e sistemas de bus. 

• Elementos de hardware dun sistema informático: características e tipoloxía. 

• Dispositivos de almacenamento: tipoloxía, instalación e configuración. 

• Dispositivos de almacenamento en rede: instalación e configuración. 

• Fontes de alimentación. SAI. 

• Sistemas operativos: concepto, evolución, características e estrutura. 

• Software nun sistema informático: aplicacións informáticas. 

• Periféricos: características e tipoloxía. 

• Equipamentos e tecnoloxías aplicadas a sistemas informáticos de telecomunicacións. 

BC3. Configuración de equipamentos informáticos de telecomunicacións 

• Documentación técnica dos compoñentes. Manexo de dispositivos hardware. 

• Fases de montaxe de sistemas informáticos. 

• Montaxe e ensamblaxe de elementos internos e periféricos. Ferramentas. 

• Instalación de sistemas operativos. 

• Instalación de controladores de elementos do sistema informático. 

• Configuración de equipamento informático. 

• Verificación e posta a punto do equipamento. 

• Control do proceso de instalación e montaxe de elementos dun equipamento informático: 

normas de seguridade. 

BC4. Configuración de sistemas informáticos para servizos e funcións específicas 

• Configuración de sistemas informáticos aplicados a telecomunicacións. 

• Arquitectura cliente-servidor. Planificación de servizos e funcións. DHCP, DNS, FTP, etc. 
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• Administración e configuración dos sistemas operativos. Administración de servizos. 

• Xestión de procesos e recursos. Instalación de programas. 

• Xestión de usuarios e administración de permisos. Automatización de tarefas. Scripts. Batchs. 

• Ferramentas do sistema operativo. Ferramentas de virtualización e simulación de sistemas. 

• Procedementos de supervisión e implantación de software. Ciclo de implantación: instalación, 

configuración, verificación e axuste. 

• Técnicas de verificación de sistemas informáticos de telecomunicacións. 

BC5. Elaboración de programas informáticos 

• Etapas de desenvolvemento dun programa informático 

• Deseño de algoritmos 

• Linguaxes de programación 

• Contornos integrados de desenvolvemento. 

• Identificadores. 

• Tipos de datos simples: variables, literais e constantes. 

• Datos estruturados: arrays e cadeas. 

• Acceso a datos: tipos de direccionamento. 

• Operadores e expresións. 

• Control de fluxo. 

• Estruturas secuenciais, condicionais e de repetición. 

• Instrucións de salto. 

• Programación modular. 

• Proba, depuración e documentación de programas. 

BC6. Integración de redes de datos 

• Redes de datos. Elementos da rede. Topoloxías e estrutura. 

• Tipos de redes de datos. Ethernet. Descrición e tramas. 

• Protocolos de comunicación e uso de modelos en capas. Modelos TCP/IP e OSI. 

• Capa de aplicación e capa de transporte. Servizos e protocolos da capa de aplicación. 
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• Funcións da capa de transporte. 

• Protocolo TCP e UDP. Capa de rede. Protocolo de resolución de direccións (ARP). 

• Planificación de redes. Cableamento estruturado. Cable e fibra óptica. 

• Direccionamento. Subredes. Encamiñamento. Capas de enlace de datos e física. Capa de 

enlace de datos: MAC e LLC. 

• Electrónica de rede e elementos auxiliares. Encamiñadores. Hubs, switches, etc. 

• Montaxe, configuración e supervisión da rede. Configuración de dispositivos de rede. 

Monitorización. 

BC7. Integración de redes sen fíos (WLAN) 

• Redes WLAN. Estándares 802.11 a, b, g, n, etc. 

• Compoñentes da LAN sen fíos. Puntos de acceso. Encamiñadores. 

• Deseño dunha WLAN. Software de dispositivos e clientes; firmware. 

• Topoloxías. Ad-Hoc. Infraestruturas. 

• Planificación de WLAN. Asociación de WLAN. 

• Configuración de dispositivos. Encamiñadores. Puntos de acceso. Modos de funcionamento. 

• Montaxe e configuración de dispositivos e equipamentos dunha WLAN. 

• Seguridade e protección de redes sen fíos. Configuración. Denegación de servizos (DOS). 

Ataques. Sistemas de encriptaxe WEP. WPA. AES. Algoritmos de encriptaxe TKIP, etc. 

• Procedementos de verificación de redes sen fíos. Aparellos de medida. 

BC8. Posta en servizo sistemas informáticos 

• Técnicas de verificación e axuste de sistemas. Identificación de puntos de control. 

• Plans de posta en servizo de sistemas informáticos.  

• Técnicas de medición de parámetros do sistema. Ferramentas de monitorización de hardware e 

software. 

• Integración de sistemas. Verificación da conectividade lóxica dos elementos do sistema. 

Protocolo ICMP. Monitorización. Protocolo SNMP. 
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• Rendemento dos sistemas e as cargas de traballo. Simulación de cargas de equipamentos en 

produción. Consumo de recursos. 

• Plans de posta en servizo de redes locais.Técnicas de verificación de redes LAN e WLAN. 

• Documentación. Follas de traballo. 

BC9. Mantemento de sistemas informáticos e redes 

• Tipoloxías das avarías. Procedementos de actuación nas avarías. 

• Plans de mantemento de sistemas informáticos de telecomunicacións e redes locais de datos. 

• Métodos de análise de sistema. Ferramentas virtuais, de simulación e de optimización. 

• Execución de tarefas. Conceptos básicos sobre seguridade nos sistemas operativos. Ataques de 

virus. Características, solucións e ferramentas de diagnóstico. 

• Diagnóstico e localización de avarías. 

• Ferramentas de hardware e software, e utilidades do sistema. Técnicas de substitución de 

equipamentos e elementos. 

• Reinstalación de software. 

• Copias de seguridade. Planificación. Automatización. Restauración. 

• Documentación de avarías. Históricos. 
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ANEXO II – PLANOS DO CIFP POLITÉCNICO DE FERROL 

Na planta baixa atópase o taller ELO 01, onde se imparte o módulo de SIRL: 

 

Na primeira planta está a aula polivalente I-5, que se empregará para as probas escritas que non 

requiran PC (UD1-UD5):  

 

O resto de plantas se omiten por non afectar ó módulo. 
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ANEXO III – DISTRIBUCIÓN DO TALLER ELO 01 

Trátase dunha aula-taller con capacidade para 22 alumnos distribuídos en tres filas (pouca separación 

dende o punto máis afastado ata o taboleiro). A orientación das ventás fai que os alumnos reciban luz 

natural dende a súa esquerda (óptimo para diestros). As mesas están equipadas con catro tomas 

eléctricas e dúas tomas ethernet por cada alumno (unha para a rede da Xunta e outra para o rack con 

rodas para as prácticas de taller). 

Conserxería

Taller ELO 02

Pa
si

llo

Estanterías	equipos	
PC	refugallo

Compoñentes	
computadores

Estanterías	equipos	
REDES

Compoñentes	
funxibles	de	REDES

In
st

ru
m

en
to

s 
de

 m
ed

id
a 

el
ec

tró
ni

ca
 e

 e
nt

re
na

do
re

s
Re

si
du

os
	p
ar
a	

re
ci
cl
ax
e

M
at

er
ia

l 
el

ec
tró

ni
coBotiquín

Taboleiro

	Mesa	traballo	común

RACK de 
prácticas 

con servidor

Mesa traballo 
común con tableiros

Cadro eléctrico

Extintor

RACK 
de aula

				

				

			

Taller ELO 01

 

No mesmo taller se imparten outros módulos que empregan materiais similares: 

• Equipamentos microinformáticos (1º CM de Instalacións de Telecomunicacións). 

• Redes Telemáticas (2º CS de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos). 

• Equipamentos Microprogramables (1º CS de Mantemento Electrónico) 

Esta aula linda co taller ELO 02, no que se imparten os módulos “Mantemento de Equipamentos de 

Voz e Datos”, “Infraestruturas de Redes de Datos e Sistemas de Telefonía” e “Elementos de Sistemas 

de Telecomunicacións”. Unha porta facilita o intercambio de materiais (estes módulos usan tamén 

material de redes e electrónico). 
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Aspecto da aula-taller na que se basea a o deseño anterior: 

   

Aspecto do rack móbil durante unha práctica de redes con servidor FTP: 

   

Aspecto das baldas de equipos e compoñentes informáticos: 

  

Para impartir as clases e simulacións utilízanse PCs portátiles protexidos con candado Kesington. Os 

portátiles axudan a manter a mesa despexada e melloran o contacto visual entre o profesor e os 

alumnos cando non se utilicen os ordenadores. As mesas incorporan unha balda inferior para os 

portátiles e caixóns para gardar material.  
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A supervisión do uso dos PCs faina o profesor dende o seu 

PC mediante o software de control de aula iTalc, que fai 

posible controlar remotamente os PCs dos alumnos e 

difundir o contido da súa pantalla por se non aprecian algo 

na proxección do taboleiro.  

ANEXO IV – HORARIO DO PROFESOR 

Total de 23 horas presenciais semanais. 

	

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

8:30 - 9:30 
STFM TPME TPME 

SIRL 
STFM 

9:30 - 10:30 

10:30 - 11:30 XECA XECA GB CATI 

11:30 - 12 r    e    c    r    e    o 

12 - 13 
TPME 

GB GB 

 
 

13 - 14 
SIRL SIRL   

14 - 15 
   

      Titoría: 1ºCS Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos (STI1) 

      Horas / sem Abreviatura Nome 

   7 SIRL Sistemas Informáticos e Redes Locais 

4 STFM Sistemas de Telefonía Fixa e Móbil   

6 TPME Técnicas e Procesos de Montaxe    

  

e Mantemento de Equipamentos Electrónicos 

1 CATI Calidade Titorial     

2 XECA Xestión da calidade     

3 GB Garda de Biblioteca     
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ANEXO V – HORARIO DE GRUPO 

Este é o horario do grupo STI1, para o cal o profesor imparte o módulo de Sistemas Informáticos e 

Redes Locais, ademais de Sistemas de Telefonía Fixa e Móbil. 

 
Luns Martes Mércores Xoves Venres 

8:30 - 9:30  
STFM 

EST 
EST 

SIRL 
STFM 

9:30 - 10:30 

10:30 - 11:30 FOL TPIT EST 

11:30 - 12 r    e    c    r    e    o 

12 - 13 FOL FOL TPIT 

CIST TPIT 13 - 14 
EST SIRL SIRL 

14 - 15 

      
      
      Horas / sem Abreviatura Nome 

   
7 SIRL Sistemas Informáticos e Redes Locais 

4 STFM Sistemas de Telefonía Fixa e Móbil 

 
3 TPME Configuración de Infraestr. de Sist. de Teleco. 

5 TPIT Técnicas e Procesos e Infraestr. de Teleco. 

8 EST Elementos de Sistemas de Telecomunicacións 

3 FOL Formación e Orientación Laboral 

  

  



ELE CSELE02 MP0552 

ANEXOS   77   

ANEXO VI – CALENDARIO ESCOLAR, HORAS E PROBAS ESCRITAS  

O calendario a continuación amosa un exemplo da distribución horaria de acordo con esta 

programación e coa orde do calendario escolar para o curso 2017/18. A data de finalización de cada 

unidade aparece en cor laranxa. Dita data será a que se fixe por defecto para as probas escritas. O 

módulo de SIRL ten 7 horas/semana repartidas en: martes (2h), mércores (2h) e xoves (3h). 

 

 

 

MES SEMANA L Ma Me X V HORAS UD 

SETEMBRO 4ª SEM 18 19 20 21 22  

U
D

1:
 H

ar
dw

ar
e 

   
2 2 3 

 
7 

 
5ª SEM 25 26 27 28 29  

   
2 2 3 

 
7 

OUTUBRO 1ª SEM 2 3 4 5 6  

   
2 2 3 

 
7 

 
2ª SEM 9 10 11 12 13  

   
2 2 0 

 
4 

 
3ª SEM 16 17 18 19 20  

   
2 2 3 

 
7 

U
D

2:
 S

of
tw

ar
e 

 
4ª SEM 23 24 25 26 27  

   
2 2 3 

 
7 

 
5ª SEM 30 31 

   
 

   
2 

   
2 

NOVEMBRO 1ª SEM 
  

1 2 3  

    
0 3 

 
3 

 
2ª SEM 6 7 8 9 10  

   
2 2 3 

 
7 
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3ª SEM 13 14 15 16 17  

   
2 2 3 

 
7 

U
D

3:
 L

óx
ic

a 
C

om
bi

na
ci

on
al

 

 
4ª SEM 20 21 22 23 24  

   
2 2 3 

 
7 

 
5ª SEM 27 28 29 30 

 
 

   
2 2 3 

 
7 

DECEMBRO 1ª SEM 
    

1  

       
0 

 
2ª SEM 4 4 6 7 8  

   
2 0 0 

 
2 

 
3ª SEM 12 13 14 17 18  

   
2 2 3 

 
7 

 
4ª SEM 18 19 20 21 22  

   
2 2 3 

 
7  

  

XANEIRO 2ª SEM 8 9 10 11 12  

U
D

4:
 R

ed
es

 L
oc

ai
s 

   
2 2 3 

 
7 

 
3ª SEM 15 16 17 18 19  

   
2 2 3 

 
7 

 
4ª SEM 22 23 24 25 26  

   
2 2 3 

 
7 

 
5ª SEM 29 30 31 

  
 

   
2 2 

  
4 

FEBREIRO 1ª SEM 
   

1 2  

     
3 

 
3 

 
2ª SEM 5 6 7 8 9  

   
2 2 3 

 
7 
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3ª SEM 12 13 14 15 16  

   
0 0 3 

 
3 

 
4ª SEM 19 20 21 22 23  

   
2 2 3 

 
7 

 
5ª SEM 26 27 28 

  
 

U
D

5:
 L

óx
ic

a 
Se

cu
en

ci
al

 

   
2 2 

  
4 

MARZO 1ª SEM 
   

1 2  

     
3 

 
3 

 
2ª SEM 5 6 7 8 9  

   
2 2 3 

 
7 

 
3ª SEM 12 13 14 15 16  

   
2 2 3 

 
7 

 
4ª SEM 19 20 21 22 23  

   
2 2 3 

 
7 

 

 
5ª SEM 26 27 28 29 30  

   
0 0 0 

 
0 

  

ABRIL 1ª SEM 2 3 4 5 6  

U
D

6:
 P

ro
gr

am
ac

ió
n 

Es
tru

tu
ra

da
 

   
2 2 3 

 
7 

 
2ª SEM 9 10 11 12 13  

   
2 2 3 

 
7 

 
3ª SEM 16 17 18 19 20  

   
2 2 3 

 
7 

 
4ª SEM 23 24 25 26 27  

   
2 2 3 

 
7 
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 5ª SEM 30      

       0 

MAIO 1ª SEM  1 2 3 4  

   0 2 3  5 

U
D

7:
 P

ro
gr

am
ac

ió
n 

M
od

ul
ar

 

 2ª SEM 7 8 9 10 11  

   2 2 3  7 

 3ª SEM 14 15 16 17 18  

   2 2 0  4 

 4ª SEM 21 22 23 24 25  

   2 2 3  7 

 5ª SEM 28 29 30 31   

   2 2 3  7 

XUÑO 1ª SEM     1  

Pe
río

do
 d

e 
re

cu
pe

ra
ci

ón
         

 2ª SEM 4 5 6 7 8  

   2 2 3  7 

 3ª SEM 11 12 13 14 15  

   2 2 3  7 

 4ª SEM 18 19 20 21 22  

   2 2 3  7 

       

 

219 horas (+21h rec) 

       
 

 
Os festivos figuran en vermello. Os dous festivos de disposición de centro son o 13 de outubro e 

o 30 de abril. O curso ten un reconto de 219 horas reais, aínda que o currículo indica 213. Ese marxe 

de 5 horas pode ser útil en caso de folga ou outros imprevistos. O período de recuperación serían 21 

horas que se axustan ó máximo de 3 semanas.  
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ANEXO VII – METODOLOXÍA 

A materia se estrutura en catro tipos de contidos: 

• TEORÍA (conceptos). O docente creará apuntamentos compilados a partir de diversas fontes 

para a exposición da teoría. Facilitaranse ó alumnado en formato PDF ou HTML. Metodoloxía 

expositiva. 

• LIGAZÓNS (conceptos). Artigos que complementan a teoría, novas ou simplemente 

curiosidades sobre o módulo. Ás veces enlazaranse artigos de elaboración propia en DokuWiki. 

• TAREFAS E PRÁCTICAS (procedementos e actitudes). O alumno disporá de boletíns para as 

tarefas de clase. Entregaranse combinados con apuntes de teoría ou en documentos 

independentes. O profesor indicará con claridade cales son as tarefas das que espera entrega e 

o seu prazo. As entregas faranse en clase ou por e-mail ó correo corporativo do profesor. 

Haberá certas tarefas voluntarias. Nas tarefas predomina o enfoque práctico e o método de 

proxectos: 

o Tarefas analíticas, para resolución mediante cálculos. 

o Simulacións por ordenador. 

o Prácticas en rack, protoboard... Combinados poden dar lugar a montaxes máis grandes. 

• CUESTIONARIOS (procedementos e actitudes). Cuestionarios en formato Moodle con 

preguntas de escolla múltiple, verdadeiro/falso, resposta curta que se poderán adaptar a 

preguntas test nas probas escritas. Son un tipo de tarefas enfocado a lembrar conceptos, 

procedementos e actitudes. 

Os recursos se suben nunha aula virtual Moodle (versión 2.7) cos seguintes propósitos: 

• Para o profesor: Axuda a plasmar o contido da programación nas clases. Funciona como un 

guión que facilita a exposición dos contidos, facendo que o profesor dependa menos da súa 

propia memoria. É un nivel de concreción posterior á programación e inmediatamente anterior á 

realización das clases. 
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• Para os alumnos: Permítelles recibir o material nunha soporte amigable para todo tipo de 

dispositivos e para impresión. Axúdalles a saber as tarefas que levan completadas e o que lles 

falta por facer, seguindo a orde na que se programou o módulo.  

Maqueta do módulo en Moodle 

Esta maqueta foi creada para amosar o aspecto visual do módulo de SIRL conforme á secuencia de 

unidades desta programación: 

Título do módulo 

e «migas de pan»

Esquema do 

módulo

Unidade didáctica 

actual 

(sombreado azul)

Outra unidade

Presentación

 

Ao comezo da páxina cólgase información relevante para o grupo (titoría e outros): 

Contacto

 persoal e 

grupal

Acollemento, 

horario e aspectos 

legais do ciclo
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Cada unidade se compón de: teoría, ligazóns, tarefas, prácticas e cuestionarios. Detalle da unidade 

didáctica 4: 

Teoría

Ligazóns externas 

ou DokuWikiTarefas e 
prácticas

Cuestionario Data e lugar da

 proba escrita  

A continuación amósase o esquema de cada unidade didáctica no CMS Moodle. 

UD 1 - Hardware e UD 2 - Software: 
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UD 3 - Lóxica Combinacional e UD 4 - Redes Locais: 

  

 

 

UD 5 - Lóxica Secuencial e UD 6 - Programación Estruturada: 
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Unidade didáctica 7 - Programación Modular: 

 

Teoría en PDF e HTML 

A teoría do módulo se crea nos seguintes 

formatos: 

• HTML creado a partir de intérprete 

Markdown. Útil para textos de moita 

extensión que se ralentizarían con 

procesadores de texto clásicos, ou cando se espera que o alumno visualice o material en 

pantalla. 

• PDF a partir de procesador de textos. Útil para obter unha maquetación similar a un libro de 

texto. É máis versátil para traballar con fotos e táboas. É lento, pero en xeral os alumnos o 

prefiren cando se trata de apuntes densos para imprimir. 

As seguintes imaxes son apuntes de teoría en PDF (esquerda) e en HTML (dereita): 
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Artigos en DokuWiki 

Ás veces é interesante externalizar as explicacións que non forman parte da materia que hai que 

estudar para o exame. Por exemplo, instrucións de uso das ferramentas e equipamentos de prácticas: 
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Cuestionarios en Moodle 

Os cuestionarios de fin de unidade axudan a consolidar a teoría. Os seguintes cuestionarios pertencen 

ás unidades de Hardware, Software, Redes Locais e Programación estruturada: 
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ANEXO VIII – ENQUISA DE AVALIACIÓN INICIAL PARA O ALUMNADO 

As seguintes preguntas permítenme, como titor, obter información relevante dos vosos coñecementos 

iniciais para adecuar a programación didáctica ao grupo e aportar información na reunión de avaliación 

inicial. Non é obrigatorio responder, pero agradezo a túa colaboración. 

Nome e apelidos 

 

 
DATOS ACADÉMICOS 

Estudos previos realizados e titulación 

máxima alcanzada. 

 

Repetiches algún curso? Cal ou cales?  

Recibiches algunha vez apoio educativo?  

Como accediches a este ciclo? 

 

Bacharelato (indicar especialidade e optativas 

relacionadas coa electricidade/electrónica como 

Tecnoloxía Industrial, CAD, TIC ou Electrotécnia) 

 Acceso por medio de ciclo medio (indicar cal) 

 
Ciclo medio (indicar cal) + proba de acceso a ciclo 

superior. 

 Outro ciclo superior (indicar cal) 

Estiveches en PCPI ou en FP Básica?  

Fixeches selectivo? (ABAU/PAU: Probas de 

Acceso á Universidade)  

Estudiaches na universidade?  

Repites curso neste mesmo ciclo? Que 

módulos che quedaron pendentes?  
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Por que elixiches este ciclo formativo?  

Cales son as expectativas respecto aos 

estudos que estas a  cursar?  

Que che gustaría aprender neste módulo? 

En que che gustaría traballar?  

Algunha vez montaches algunha instalación 

de telecomunicación?  

Outra información que consideres oportuno 

achegar que poida influír nos teus estudos. 

 
 

Considéraste hábil en informática?  0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Dáseche ben as matemáticas? 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Dáseche ben estudiar teoría? 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Considéraste hábil facendo prácticas? 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Tratas ben o material dos talleres? 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Sabes ler en inglés? 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Pon tamén as FCT que teñas doutros ciclos. 

Posto de traballo Duración da actividade Lugar (empresa e localidade) 
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ANEXO IX – ENQUISA DE VALORACIÓN DA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE 

A avaliación da propia práctica docente se realizará ó final de cada unidade didáctica facendo uso dos 

Formularios de Google: 

 

 

As enquisas se farán de maneira anónima e os resultados se utilizarán para mellorar a calidade do 

ensino.  
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ANEXO X – EXEMPLO DE PROBA ESCRITA (EXAME FINAL/PERDA AVALIACIÓN CONTINUA) 

MÓDULO: _   Sistemas Informáticos e Redes Locais         _  EX Nº: _   FINAL e PD    _ NOTA:_____     

APELIDOS E NOME: _____________________________________________   DATA:  __________ 

Alumn@s con PD (perda de avaliación continua) fan todo o exame. Alumno@s con partes pendentes 

sen PD deberán facer só as unidades que teñan suspensas. 

Test e verdadeiro/falso                     (3p, 0,15p/cada – 1 fallo resta ½ acerto) 

Pon as respostas definitivas na táboa. Non se tomarán en conta repostas fóra da táboa. 

 

 

 

 

 

1º trimestre 

1. Poñemos tres discos duros de 3TB en RAID 5. ¿Cal é o resultado? 

a. En total 3TB utilizables de capacidade conxunta de almacenaxe. 

b. En total 6TB utilizables de capacidade conxunta de almacenaxe. 

c. En total 9TB utilizables de capacidade conxunta de almacenaxe. 

2. Os cables de alimentación color amarelo das fontes ATX proporcionan un voltaxe de: 

a. 3.3V,     b. 5V,     c. 12V,     d. 0V. 

3. A memoria caché é unha memoria RAM que vai integrada dentro do procesador. É máis rápida 

que a RAM principal. (¿V/F?) 

4. O conector da foto: 

a. É un porto serie. 

b. É un porto paralelo. 

c. É unha saída de vídeo VGA. 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ACERTOS:   

           BRANCO:  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  FALLOS:  

           TOTAL:  



ELE CSELE02 MP0552 

ANEXOS   92   

5. Teño un PC con HD e firmware tipo BIOS (MBR). ¿Cantas particións podo ter? 

a. Ata 128 particións primarias. Non se soportan particións estendidas xa que as 128 

particións son arrancables, cada unha cun SO considérase suficiente. Ata 2 TiB por 

partición. 

b. Ata 128 particións primarias. Non se soportan particións estendidas xa que as 128 

particións son arrancables, cada unha cun SO considérase suficiente. Ata 256 TiB por 

partición. 

c. Ata 4 particións primarias (que poden arrancar un SO). Ata 2 TiB por partición. Existe a 

posibilidade de facer unha delas estendida e crear dentro particións lóxicas non 

booteables. 

6. Un equipo de 1U para formato rack de 19” ten un alto de: 

a. 19”.           b. 1,75”.         c. 10,4”. 

2º trimestre 

7. ¿En que número de capa OSI traballa un switch (non xestionado)? 

8. ¿Cal é o número da capa de rede? 

9. O cable FTP ten blindaxe: 

a. Global     b. En cada par   c. Global e en cada par.   d. Carece de blindaxe. 

10. Se eu teño nunha rede de empresa una máscara /8 e en cada departamento /24... 

a. Teño 16 bits fixos para a rede, 8 de subrede, 8 de hosts.  

b. Teño 16 bits fixos para la rede, 16 de subrede, 24 de hosts.  

c. Teño 8 bits fixos para la rede, 16 de subrede, 8 de hosts.  

d. Ningunha das anteriores 

11. A rede máis resistente que se pode crear ten topoloxía: 

a. Anel,     b. Malla,     c. Estrela,     d. Bus,     e. Dobre anel. 

12. 1000-BASE-T é o protocolo máis rápido que soporta o cable…: 

a. Cat3,     b. Cat8,     c. Cat5e,     d. Cat6a. 
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13. Nun rack teño unha regreta eléctrica, un SAI, un servidor e un switch. A mellor forma de realizar 

a conexión eléctrica dos equipos é: 

a. Conectar todo á regreta. 

b. Conectar o SAI á regreta e todo lo demais ó SAI. 

c. Ambas protexen fronte a cortes na rede eléctrica. 

14. FTP é un protocolo de transferencia de ficheiros entre servidor e cliente. (¿V/F?) 

15. Na LAN dunha oficina teño: 

• O router en la IP 192.168.99.1 

• Un PC conectado na IP 192.168.99.254 (asignada manualmente no PC) 

• Un teléfono móbil conectado na IP que me asignaron automaticamente (192.168.99.26) 

a. O router pode ter asignado o rango DHCP 20-254 

b. O router pode ter asignado o rango DHCP 1-200  

c. O router pode ter asignado o rango DHCP 2-200 

3º trimestre 

16. ¿Cal das seguintes formas é correcta? 

a. scanf("%ps", &numerito) 

b. scanf("i%", numerito); 

c. scanf("%i", &numerito); 
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17.  Analiza o código C e sinala a resposta correcta: 

#include <stdio.h> 

 

int i; 

 

void main() 

    { 

    for(i = 0; i <= 9; i=i+3) 

        { 

        printf("%i", i); 

        } 

    } 

    

a. O bucle se executa 3 veces, e amosa en pantalla 0, 3 e 6. 

b. O bucle se executa 10 veces, e amosa en pantalla do 0 ó 9. 

c. O bucle se executa 4 veces, e amosa en pantalla 0, 3, 6 y 9. 
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18. No seguinte programa ¿Que aparece en pantalla se introduzo "-10"? 

#include <stdio.h> 

 

int temp; 

 

void main() 

    { 

    printf("Introduza temperatura: "); 

    scanf("%i", &temp); 

     

    if(temp >= -10 && temp < 10) printf("Frío."); 

    if(temp >= 10 && temp <= 50) printf("Calor."); 

    if(temp < -10 || temp > 50) printf("Non apto para a vida.); 

    if(temp < -273) printf("Temperatura errónea."); 

    } 

a. Calor. 

b. Non apto para a vida. Temperatura errónea. 

c. Non apto para a vida. 

d. Temperatura errónea. 

e. Frío. 

 

19. A seguinte orde Arduino procede da librería ethernet.h. Indica para que serve.  

byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xED}; 

a. Declara a dirección física do Arduino (capa 2). 

b. Declara a dirección IP do Arduino (capa 3). 

c. Declara o porto ó que se conecta la aplicación web (capa 4). 
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Teoría e problemas                                       (7p) 

1º trimestre 

1. UD1 Explica as principais arquitecturas dos sistemas microprocesador e os dous exemplos 

típicos de cada xogo de instruccións.        (0,75p)                   

2. UD2 Explica os sistemas de RAID e de copias de seguridade de SSOO.    (0,75p) 

3. UD3 Un ascensor amosa a información da planta na que se atopa como un número codificado 

en binario de 4 díxitos (0-15). Trátase de realizar un sistema que avise cando o ascensor estea 

nas plantas impares (1, 3, 5…), e tamén na 12 e na 14.  (1p) 

a. Debuxa a táboa de verdade. 

b. Simplifica o sistema mediante Karnaugh como suma de produtos. 

c. Realiza a ecuación simplificada con portas AND, OR e NOT. 

d. Determina a ecuación simplificada con portas NAND e realiza o circuíto. 

2º trimestre 

4. UD4 Temos a seguinte rede: 10.10.10.0/24 (1p) 

a. Indica a clase. ¿Sería válida unha máscara “/16”?    (0,25p) 

b. Máscara de subrede que permitiría crear 2 subredes. ¿Cantos bytes destinas a rede, 

subrede y hosts?    (1p) 

c. Número de hosts que se poden conectar en cada subrede.    (0,25p) 

d. Dirección de rede de cada subrede, dirección broadcast de cada subrede e rango de 

direccións de cada subrede.    (1p) 

5. UD4 Imos instalar unha rede nun edificio de dúas plantas (baixo e 1º).       (1p)                   

a. Completa o esquema físico da páxina seguinte si: 

• Debes usar os patch panels. 

• O modem/router funciona como router principal (centro da estrela). Ten un switch 

de 4 portos. 

• O centro da estrela se conecta aos switches de planta, e dos switches de planta 

ás áreas de traballo. 
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• Queremos 8 áreas de traballo por planta, cada unha coa súa roseta. 

• Cando termines de cablear, indica las zonas: subsistema vertical, subsistema 

administrador, subsistema horizontal, áreas de traballo. 

b. Debuxa agora o esquema lóxico asignando direccións IP a cada equipo (os switches son 

xestionados, así que tamén usan direccións IP). 
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6. UD5 Deseña un contador con biestables JK que conte do 0 ao 15.                      (0,5p)                   

3º trimestre 

7. UD6, UD7. Realiza un programa que pida introducir un número de teléfono de 9 cifras. Despois, 

que extraia o prefixo (tres primeiras cifras) e diga a provincia do teléfono. Exemplo: 

• Benvido ó identificador de prefixos. Introduza un teléfono (sen prefixo internacional) para 

saber a súa provincia: 

• 981123456 

• O prefixo 981 corresponde á provincia de A Coruña. 

Utiliza unha función externa a main que calcule o prefixo del teléfono. 

Prefixos: 981: A Coruña, 982: Lugo, 988: Ourense, 986: Pontevedra. 

 

Garda como oteunome.c               (2p) 
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ANEXO XI – FICHA DA PELÍCULA “PIRATAS DE SILICON VALLEY” 

Piratas de Silicon Valley é unha película/docudrama baseado no libro “Fire in 

the Valley: The Making of The Personal Computer” escrito por Paul Freiberger 

e Michael Swaine. Narra as historias paralelas de Apple e Microsoft nos anos 

70-80 ata a súa reconciliación no ano 97.  

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=ErPNzD_O_UM 

Cres que os grandes inventos foron feitos por xente moi intelixente? A roda foi creada por un gran 

inventor? Pensa outra vez. A roda foi inventada por un tipo que non quería arrastrar cousas. 

“Todo foi inventado por xente que non era máis intelixente ca ti.” 

– Steve Jobs. 

“Mentres miramos adiante cara o século vindeiro, dámonos conta que os líderes serán persoas 

capaces de motivar a outros.” 

– Bill Gates. 

Empresas e personaxes principais. Completa os nomes conforme ves a película: 

Apple Computer, Inc. 

 

 

• Steve …………………. 
• Steve …………………. 
• Joanna Hoffman 
• John Sculley 

Microsoft Corporation 

 

• Bill Gates 
• Steve ................... 
• Paul Allen 
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“Conseguírono porque non sabían que era imposible.” 

– Jean Cocteau. 

 

Exercicios 

1. Bill Gates definiu moi ben o papel de Xerox nesta historia. Explícao coas túas palabras. 

2. Que agocha a frase “É mellor estar cos piratas que alistarse na Mariña.”? 

3. Explica cal é o trato entre IBM e Microsoft. 

4. Investiga sobre o que fixo Steve Jobs nos anos fora de Apple (NeXT, Pixar...). 

5. Que simbolismo aprecias no momento do inicio e do fin da película, cando Bill Gates aparece na 

pantalla grande. Foi unha boa idea por parte de Steve?  

6. Por que foi tan doloroso que Sculley informara a Steve de que se tiña que marchar? 

7. Que é unha startup? Que opinas dese mundo? En Galicia existen viveiros de empresas? 

8. Que opinas das trabas que poñen os bancos para dar financiación a este tipo de proxectos? Cres 

que hai algunha solución? 

Historia de Apple e Microsoft 

Cara o primeiro ordenador doméstico 

Como Steve Wozniak era afeccionado á electrónica, movíase moito no 

que hoxe se chaman “hackerspaces”, lugares de encontro de geeks que 

comparten as súas creacións (exemplo na Coruña: oshwdem.org/) 

John Draper, alias “Captain Crunch” deseñou un xerador de tonos para 

chamar gratis por teléfono. Simulaba a frecuencia de 2,6kHz que 

utilizaban os códigos de AT&T para autorizar chamadas internacionais. 

Jobs e Woz colaboraron con el para a fabricación e distribución do 

trebello. 

Cando o Apple I, Wozniak traballa a tempo parcial en HP e tiña 

firmada un compromiso de exclusividade. (...)  
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ANEXO XII – EXEMPLO DE CADERNO DE AULA 

A seguinte folla de cálculo representa o caderno de aula do primeiro trimestre. Nel aparecen os 

instrumentos de avaliación das tres primeiras unidades didácticas. As probas escritas (PE) 

encaixan en “conceptos” (70% da nota do trimestre), listas de cotexo (LC) en “procedementos” (20%) e 

as táboas de observación en “actitudes” (10%). 

 

A nota do trimestre se redondea para o Xade e así aparece en cada boletín, pero os decimais se 

conservan para o cálculo da nota final do boletín que se entrega en xuño. 



ELE CSELE02 MP0552 

ANEXOS   102   

ANEXO XIII – SIGLAS 

CMS: Content Management System, Sistema de Xestión de Contidos. Programa web para a xestión de 

páxinas web (blogs, cursos online, wiki). Nesta programación usáronse os CMS Moodle e DokuWiki 

instalados na web do autor.  

CSSTI: Ciclo Superior de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos. Ver STI. 

FTP: File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de ficheiros. 

GPON: Gigabit Passive Optical Network, rede óptica pasiva gigabit, referido ás redes de fibra óptica 

tipicamente a nivel de operador. 

HTML: HyperText Markup Language, Linguaxe de Marcado de Hipertexto. Linguaxe usado para 

amosar os CMS e para procesamento de textos en certos temas (UD6 e UD7) debido á súa lixereza e 

compoñentes para resaltar a sintaxe. 

HW: Hardware. 

IDE: Integrated Development Environment, Entorno de Desenvolvemento Integrado. Aplicación que 

proporciona servicios para facilitarlle o programador o desenvolvemento de software en múltiples 

linguaxes. Os SDK adoitan incluír IDE. Ver SDK. 

LC: Lista de cotexo. 

NEAE: Necesidades específicas de apoio educativo. 

PD: Perda do dereito á avaliación continua. O alumno perde o dereito á avaliación continua cando 

incorre nun 10% de faltas xustificadas sobre o total do módulo. 

PDF: Portable Document File, Ficheiro de Documento Portátil. Estándar de documentos para 

visualización. Úsase fundamentalmente para apuntes de teoría e algúns enunciados de tarefas. 

Independente do visor. Lixeiro. 

PE: Proba escrita. 

PEME ou PEMES: Pequenas e medianas empresas. 

PRL: Prevención de Riscos Laborais. 

RAID: Redundant Array of Independent Disks, Conxunto redundante de discos independentes. 
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SDK: software development kit. Kit de Desenvolvemento Software. Ferramentas para crear aplicacións 

para un linguaxe completo. Os SDK adoitan incluír IDE. 

SO, SSOO: Sistema operativo, sistemas operativos. 

STI: Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos. Ver CSSTI. 

SW: Software. 

TA: Tarefa do alumno. 

TIC ou TICs: Tecnoloxías da información e das comunicacións. 

TO: Táboa de observación. 

ToIP: Telephony over Internet Protocol, telefonía sobre protocolo de Internet 

TP: Tarefa do profesor. 

UD: Unidade didáctica. 

WAP ou AP: (Wireless) Access Point. Punto de acceso sen fíos. Adaptador de ethernet a rede Wi-Fi. 

WDS: Wireless Distribution System, sistema de distribución sen fíos. Sistema para crear redes Wi-Fi 

sen contar con núcleo de cableado, simplemente usando os puntos de acceso como repetidores. 
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ANEXO XIV – BIBLIOGRAFÍA E WEBGRAFÍA 

Bibliografía 

Equipos Microinformáticos. Isidoro Berral. Paraninfo. 9788497327879. 

Sistemas operativos y lenguajes de programación. Francisco Javier Muñoz López; Carlos Álvarez 

Martínez; Miguel Ángel Villanueva Gómez. McGraw-Hill. 8448147227. 

Informática industrial. Carlos Valdivia Miranda. Paraninfo. 9788497326148. 

Introdución ao Arduino. David Touceda Bugallo. CFR Ferrol F1401004. 

 

Webgrafía e aplicacións Web 

Manuais de Informática do IES San Clemente https://manuais.iessanclemente.net/index.php/Portada 

Tinkercad (antes circuits.io e 123D Circuits): https://www.tinkercad.com/ 

Calculadora online de mapas de Karnaugh: http://www.32x8.com 

Compilador online Codechef: http://codechef.com/ide 

 

Programas de escritorio 

SketchUp http://www.sketchup.com 

Oracle VirtualBox https://www.virtualbox.org 

Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

NOOBS para Raspberry Pi https://www.raspberrypi.org/blog/introducing-noobs/ 

Netbeans IDE: https://netbeans.org | Dev-C++ https://www.bloodshed.net 

National Instruments Multisim: http://www.ni.com/multisim/try/esa/ 

Clonezilla http://clonezilla.org | Déjà Dup https://launchpad.net/deja-dup 

iTALC http://italc.sourceforge.net | Veyon http://veyon.io 
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