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JESUÏTES El Clot. Escola del Clot

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i comunicacions

MP01: Implantació de sistemes operatius/Sistemes Informàtics

1. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS 

MP01: Implantació de sistemes operatius (Data d'Inici i Finalització)
Unitats formatives Data Inici Data Finalitit.
UF1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema 
informàtic (1r ASIX/DAW/DAM)

12/09/2022 24/03/2023

UF2: Gestió de la informació i de recursos en una 
xarxa (1r ASIX/DAW/DAM)

12/09/2022 26/05/2023

UF3: Implantació de programari específic (1r 
ASIX/DAW/DAM)

27/03/2023 26/05/2023

UF4: Seguretat, rendiment i recursos (2n ASIX) 2023 2024

2. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL

Per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de forma independent les 4 Unitats
Formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.

La nota final del mòdul s’obtindrà de forma ponderada segons el pes d’hores que forma
cada Unitat formativa, per a tal fi utilitzarem la formula:

QMP01 = 0,3 QUF1+ 0,4 QUF2+ 0,1 QUF3+ 0,2 QUF4  (ASIX)

QMP01 = 0,39 QUF1+ 0,5 QUF2+ 0,11 QUF3  (DAW/DAM)

3. PROGRAMACIÓ D’UNITATS FORMATIVES

UF1 Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic
Durada: 12/09/2022 a 24/03/2023

a) Activitats d’ensenyament i aprenentatge

UF1 - Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic (49h)
Nuclis Formatius i Activitats d'avaluació Instruments

d'avaluació
1- Instal·lació i configuració inicial de VirtualBox i Debian Linux (4h) m01tu01pr1
2- Ordres bàsiques. Arbre de directoris de Linux (6h) m01tu01pr2
3- Configuració d’interfícies de xarxa (4h) m01tu01pr3
4- MBR/GPT. UEFI/BIOS. Particions. Sistemes de fitxers. GParted (4h) m01tu01pr4
5- Permisos i propietaris d’arxius i carpetes. sudo. bit setuid.  ACL (7h) m01tu01pr5
6- Gestió de comptes d’usuaris i grups (4h) m01tu01pr6
7- Gestió de processos (6h) m01tu01pr7
8- Gestió de serveis (4h)  m01tu01pr8
9- Contenidors. Docker. (6h) m01tu01pr9
10- Activitats d’avaluació (4h) E1 i E2
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c) Instruments d’avaluació:

L’avaluació de la  UF1 es realitzarà de forma contínua al  llarg de la seva durada. Els
instruments  d’avaluació  hauríem  d’estar  formats  per  les  pràctiques  m01tu01pr1  a
m01tu01pr9 i els exàmens E1 i E2.

El  següent  quadre  mostra  com  s’obté  la  qualificació  de  cada  RA,  en  funció  dels
instruments d’avaluació:

Qualificació  dels  Resultats
d’Aprenentatge

Instruments d’Avaluació (%)
Pràctiques

(m01tu01pr1 a
m01tu01pr9)

Exàmens
E1 E2

RA1 50% 15% 35%
RA2 50% 15% 35%
RA3 50% 15% 35%

Per la RA1 les pràctiques m01tu01pr1 val el 20% de la nota i la pràctica m01tu01pr9 val el
30% de la nota. Totes les pràctiques unides formen per tant el 50% de la nota.

Per la RA2 la pràctica m01tu01pr1 té un pes del 2% de la nota, la pràctica m01tu01pr9 té
un   pes  del  3%  de  la  nota,  les  pràctiques  m01tu01pr3,  m01tu01pr4,  m01tu01pr6  i
m01tu01pr8 tenen el mateix pes i formen el 20% de la nota, les pràctiques m01tu01pr2 i
m01tu01pr7 tenen el mateix pes i formen el 16% de la nota i la pràctica m01tu01pr5 té un
pes del 9% de la nota. Totes les pràctiques unides formen per tant el 50% de la nota.

Per la RA3 totes les pràctiques des de la m01tu01pr1 a la m01tu01pr9 tenen el mateix pes
i formen el 50% de la nota. La RA3 sorgeix de la incorporació de la llengua anglesa en el
cicle formatiu. 

Per tal de poder aprovar la Unitat Formativa, s’hauran d’haver assistit a un mínim del 80%
de les hores de totes les activitats realitzades. En cas contrari, no es poden aprovar els
RA i la UF.

Per  tal  de poder  aprovar  la  Unitat  Formativa,  s’hauran d’haver  fet  obligatòriament els
exàmens E1 i E2, i s’hauran d’haver lliurat obligatòriament totes les  pràctiques. La manca
de qualsevol dels exàmens o de les pràctiques comportarà no aprovar la unitat formativa a
l’avaluació ordinària. No s'acceptaran pràctiques un cop finalitzada la UF.

Aquesta UF té 11 activitats avaluables entre pràctiques i exàmens. Si no s'aproven com a
mínim 7 d'aquestes activitats no es pot aprovar la unitat formativa a l’avaluació ordinària.

Qualsevol pràctica lliurada fora de termini pot ser avaluada amb una nota màxima inferior
a 10 d’acord amb el criteri del professor que avalua la pràctica. 

La nota de  que l'alumne/a rebi al butlletí de notes de  la segona avaluació no tenen cap
valor. D'aquesta nota no es pot inferir la nota final de UF.

La qualificació de la UF1 s’obté segons la següent ponderació:

QUF1=0,1×RA1 + 0,85×RA2 + 0,05×RA43
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En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzaran activitats de recuperació en
el període de recuperació establert pel centre. Aquestes activitats podrien consistir en la
realització  de  pràctiques  no  lliurades  per  l’alumne  i/o  un  o  més  exàmens.  El  tipus
d'activitats a realitzar serà diferent en funció de l'alumne i les notes obtingudes. 

UF3 - Implantació de programari específic
Durada: 27/03/23 a 26/05/23

a) Activitats d’ensenyament i aprenentatge

UF1: Implantació de programari específic (14h  +  11h)
Nuclis Formatius i Activitats d'avaluació Instruments d'avaluació

1- Implantació de programari específic en Linux  (14H + 11H) m01tu3pr1
m01tu3pr2
m01tu3pr3

E1

b) Metodologia de la Unitat Formativa:

La  unitat  formativa  inclou  les  següents  activitats  pràctiques  i  conceptuals  que  es
realitzaran  en  l’aula  d’informàtica  individualment.  Tenint  en  compte  els  enunciats
corresponents a les pràctiques i  les explicacions del  professor,  l’alumne realitzarà les
següents pràctiques i exàmens:

- m01tu3pr1 Introducció a Powershell

- m01tu3pr2 Scripts del Powershell

- m01tu3pr3 Scripts del bash

- m01tu3pr4 Creació de paquets d'implantació de programari específic en Linux

- Exàmens E1

c) Instruments d’avaluació:

L’avaluació de la UF3 es realitzarà de forma contínua al  llarg de la seva durada.  Els
instruments d’avaluació estaran formats per pràctiques anteriorment indicades (m01tu3pr1
a m01tu3pr4), i exàmens (E1).

L’alumnat serà avaluat  de forma contínua sempre que la  seva assistència a la  unitat
formativa sigui superior o igual al 80%. Per tant, si les faltes d’assistència superen el 20%
de  les  hores  corresponents  a  la  unitat  formativa,  l’alumne  perd  el  dret  a  l’avaluació
contínua en convocatòria ordinària.

Per la RA1 totes les pràctiques m01tu03pr1 a m01tu03pr4 tenen el mateix pes i formen el
20% de la nota i l'examen E1 forma el 80% de la nota.

El  següent  quadre  mostra  com  s’obté  la  qualificació  de  cada  RA,  en  funció  dels
instruments d’avaluació:

Qualificació  dels  Resultats
d’Aprenentatge

Instruments d’Avaluació (%)
Pràctiques

(m01tu03pr1 a
m01tu03pr4)

Exàmens
E1

RA1 20% 80%
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Per  tal  de  poder  aprovar  la  Unitat  Formativa,  s’hauran  d’haver  fet  obligatòriament
l'examen E1 i s’hauran d’haver lliurat obligatòriament totes les  pràctiques. La manca de
qualsevol dels exàmens o de les pràctiques comportarà no aprovar la unitat formativa a
l’avaluació ordinària.

Qualsevol pràctica lliurada fora de termini pot ser avaluada amb una nota màxima inferior
a  10  d’acord  amb  el  criteri  del  professor  que  avalua  la  pràctica.  No  s'acceptaran
pràctiques un cop finalitzada la UF.

La qualificació de la UF1 s’obté segons la següent ponderació:

QUF1=1×RA1 

En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzaran activitats de recuperació en
el període de recuperació establert pel centre. Aquestes activitats podrien consistir en la
realització  de  pràctiques  no  lliurades  per  l’alumne  i/o  un  o  més  exàmens.  El  tipus
d'activitats a realitzar serà diferent en funció de l'alumne i les notes obtingudes. 
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