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Introducció

1. Situació inicial

Quan vaig començar a pensar en la meva proposta per al  Treball de Fi  de Màster estava realitzant el 
Practicum a l'institut que m’havia assignat el Màster. El cicle formatiu en el que estava assignat era el 
CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa de la família d'Informàtica i  particularment en 
els Mòduls Professionals de Bases de Dades i Programació Bàsica.

Durant la realització d'aquest Practicum, donat que ja portava treballant com professor de Cicles 
Formatius de manera intermitent (substitut en la borsa d'interins) em van cridar per realitzar una 
substitució de jornada completa per el que restava de curs. Entre els Mòduls Professionals que em 
tocava impartir estava el  de Bases de Dades d'ASIX (juntament amb Aplicacions Ofimàtiques de SMX 
i Programació Avançada de DAI).

La meva experiència prèvia com a professor, a banda de les substitucions realitzades, inclou la 
impartició d'un parell de cursos per persones a l'atur de temàtica les Bases de Dades, particularment 
el Sistema Gestor de Bases de Dades Oracle.

Per si  encara no estava bastant estressat amb la realització del Màster, el  Practicum a l'institut 
associat i la substitució a un altre institut, aquest any és el primer any que hem puc  presentar a les 
oposicions de Professor Tècnic de Cicles Formatius i per tant tenia que aprofitar i presentar-me.

2. Motivació

Amb aquesta situació inicial, un dels factors principals que van decidir la meva proposta de TFM va 
ser la utilitat. En moltes substitucions m'he trobat amb que les programacions didàctiques que trobava  
no estaven suficientment treballades com per facilitar la feina dels professors substituts. Amb el  canvi 
de llei  (de LOGSE a LOE) ha canviat l'estructura d'aquestes programacions didàctiques i  és un bon 
moment per construir unes bones programacions. Si  realitzo part d'una bona programació didàctica 
(amb uns bons materials), no només podré aprofitar-la jo en futures substitucions o interinatges, sinó 
que altres professors poden treure profit  i  em serveix com entrenament per a les oposicions (sempre 
es demana una programació didàctica per a poder presentar-se, encara que la d'aquest TFM no em 
serveix ja que correspon a un Professor de Secundària i  jo, com encara no tinc  el  Màster, només em 
puc presentar com a Professor Tècnic).  El fet de poder utilitzar el  material  creat en aquest TFM per 
les meves classes en la substitució actual i veure el  grau de satisfacció dels alumnes també ha sigut 
determinant. 

Un altre factor important ha estat que trobo que l'assignatura més profitosa del Màster ha sigut 
Didàctica de la Formació Professional, impartida per el professor Francesc  Farré. En aquesta 
assignatura hem apres a realitzar tant la planificació d'un Cicle Formatiu com la Programació 
Didàctica d'un Mòdul Professional  LOE. Per últim, el  fet que realment m'agrada la temàtica de les 
Bases de Dades i  la realització de bons materials que pugui  aprofitar i  anar polint amb els anys, ha 
acabat de decantar la balança.

3. Estructura

Aquest document està dividit en una serie d'apartats per facilitar la seva lectura i  comprensió. Després 
d'aquest apartat d'Introducció trobem l'apartat Definició i context del problema on presentem la 
problemàtica que es vol resoldre amb aquest treball. Seguidament presentem la nostra solució a 
l'apartat Descripció de la solució (el  gros del treball realitzat juntament amb el  presentat en la secció 
Annexos). Per últim, a l’apartat Resultats parlaré de la utilització de la solució presentada en les 
classes realitzades (practicum i substitucions) i finalitzaré amb l’apartat Conclusions del TFM.
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Definició i context del problema

Una de les tasques més importants que ha de realitzar un professor de Cicles Formatius és la 
programació del curs i  la redacció i preparació dels materials docents. Sovint et trobes alguns 
professors que no han invertit el  temps necessari en aquesta tasca i  tant el seu rendiment com el dels 
seus alumnes es veu afectat. En la meva curta experiència com a professor substitut, quan m'he 
trobat amb una bona programació didàctica m'ha sigut molt fàcil  seguir el ritme del curs i els alumnes 
no s'han vist perjudicats per el fet que el professor titular fos baixa. Quan ha sigut al contrari, quan la 
programació didàctica no estava ben elaborada i  mancaven bons materials, l'esforç que he hagut  de 
realitzar com a professor substitut ha provocat que disminuís el temps per poder preparar les classes 
degudament i per tant els alumnes han vist com la baixa del professor titular els perjudicava.

Amb el  canvi recent de llei (de LOGSE a LOE) ha canviat l'estructura i els continguts de les 
programacions didàctiques. És un bon moment per refer aquestes programacions, seguint les pautes 
que marca el Departament d'Ensenyament, per aprofitar bons materials i per fer-ne de nous. 

Aquest és el  primer any que s'imparteixen classes dels nos Cicles Formatius LOE i per tant és el 
primer any de vida d'aquests nous documents (planificació de cicles formatius i programacions 
didàctiques dels mòduls professionals a impartir en aquests cicles formatius). Aquests documents, 
sobretot les programacions didàctiques, són documents amb molta vida (i  més al  principi  com són 
aquest anys), s'han d'anar actualitzant i  afegint nous materials, canviant aquelles parts que no han 
acabat de funcionar per tal d'obtenir la millor programació possible.

Potser que alguns centres i  alguns professors hagin tingut problemes a l'hora d'elaborar aquests nous 
documents ja que els canvis entre la LOGSE i la LOE són bastant profunds i el temps del que s'ha 
disposat no ha sigut molt gran. No es el cas de l’institut on he fet les pràctiques (realització del 
Practicum) ni  del’institut on he treballat (substitució de cinc  mesos) on els documents estaven ben 
elaborats i els professors havien realitzat cursos per tal de  saber realitzar programacions didàctiques 
seguint la normativa que indica la LOE. Tot i això, he volgut elaborar aquests documents de nou 
seguint les indicacions rebudes en el  Màster per tal  que no només jo pugui treure'n profit del  meu 
treball (em serveix per preparar-me per les oposicions, per quan em surti  un altres substitució i  en 
definitiva per seguir aprenent a programar).

En el cas particular del Mòdul Professional que he escollit (el Mòdul 10 - Administració de Bases de 
Dades del  CFGS ASIX), moltes vegades tant els exemples com els problemes que s'utilitzen, fan 
referencia a temes que no atrauen gens ni  mica a l'alumnat. Això provoca que una part dels alumnes 
estigui  poc motivat, s'esforci menys i  en definitiva tant els seu aprenentatge com el seus resultats es 
vegin afectats.
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Descripció de la solució

Aquest treball pretén encarar la problemàtica presentada en tres parts:

• elaborar la Planificació del Cicle Formatiu ASIX per a l'institut on he realitzat el Practicum, de 
manera que es pogués readaptar per qualsevol altre centre que imparteixi el  mateix cicle però tenint 
en compte les dades aportades per els professors tutors del Practicum i els documents del 
Departament d'Informàtica.

• elaborar la major part de la Programació Didàctica del Mòdul Professional M10-Administració 
de bases de dades. En particular, preparar la Programació Unitat Formativa UF1-Llenguatges 
SQL: DCL i extensió procedimental i d'aquesta dissenyar l'Activitat d'Ensenyament/
Aprenentatge A6-Procediments i funcions.

• per últim, elaborar els materials docents necessaris per realitzar les classes d'aquesta Activitat 
d'Ensenyament/Aprenentatge. En concret he elaborat un document amb la teoria, amb exemples 
pràctics, una pràctica a realitzar per els alumnes en horari lectiu i una prova escrita per avaluar els 
coneixements adquirits.

Les dues primeres parts es troben organitzades en subapartats dins d'aquesta secció però els 
materials docents es troben en els documents Annexos d'aquest TFM per qüestions de espai i format.

Per la realització de tota aquesta feina he seguit les indicacions rebudes en algunes de les 
assignatures del  Màster i he utilitzat tant recursos presentats en aquestes assignatures com alguns 
més específics per la elaboració de materials docents. Concretament, per cada una de les 3 parts he 
utilitzat:
• Planificació del Cicle Formatiu: en aquest apartat s'escriuen les bases d'un nou Cicle Fomatiu 

LOE, en aquest cas el CFGS ASIX. És un document que haurien de tenir tots els centres però en 
molts llocs el que tenen són parts d'aquest distribuït en diversos documents. En aquest TFM és 
pretén reescriure el document seguint les pautes de l'assignatura Didàctica de la Formació 
Professional , dels documents aportats per el professor [1] i de les lleis corresponents [2][3].

• Programació Didàctica: com ja he comentat, aquest és el primer any de vigència d'aquest 
document. En aquest treball no només s'adapten materials d'altres programacions al  format LOE 
sinó que se li  intenta donar un enfocament més pràctic i dinàmic tal i com ens han ensenyat al 
Màster, per tal  de complementar la feina existent. Per la redacció d'aquest apartat s'han seguit les 
indicacions de l'assignatura Didàctica de la Formació Professional [1] i dels documents del 
Departament d'Ensenyament [4][5]. 

• Elaboració dels materials docents: dins de la programació didàctica, una vegada aprofundim en 
Unitats Formatives i  dintre d'aquestes en Activitats d'Ensenyament/Aprenentatge, necessitem i per 
això elaborem material teòric per explicar als alumnes, pràctiques perquè posin en practica aquests 
coneixements de manera individual, autònoma i  en horari de classe, i per finalitzar una prova escrita 
per acabar d'avaluar els coneixements adquirits per l'alumne. El proces per elaborar aquest material 
comença amb el  pensament de motivar l'alumnat mitjançant la elecció temàtica atractiva a l'hora de 
posar exemples i  practiques. La finalitat d'aquest proces és aconseguir un material de molta qualitat 
perquè l'alumne s'esforci i aconsegueixi entrar en el proces d'aprenentatge de la millor forma 
possible. Per la realització d'aquest material s'han utilitzat indicacions de les assignatures Didàctica 
de la Formació Professional  i  d'Innovació Docent i Iniciació a la Recerca Educativa a la Formació 
Professional. Per la part més tècnica he utilitzat documentació d'Oracle [6][7][8] i apunts d'altres 
professors [9][10].
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Planificació Cicle Formatiu ASIX

1. Anàlisi del títol i del perfil professional

Títol: Tècnic Superior en Administració de Sistemes Microinformàtics en Xarxa.
Nivell: Formació Professional de Grau Superior.
Duració: 2000 hores.
Família professional: Informàtica i comunicacions.
Referent europeu: CINE-5b (classificació internacional normalitzada d'educació).
Perfil professional: El perfil  professional  del títol  de Tècnic Superior en Administració de Sistemes 
Informàtics en Xarxa queda determinat per la seva competència general, les seves competències 
professionals, personals i  socials, i  per la relació de qualificacions i, si escau, unitats de competència 
del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals incloses en el títol.

2. Anàlisi de les competències i qualificacions professionals del títol en relació als 
mòduls professionals

Competència General: La competència general d’aquest títol  consisteix a configurar, administrar i 
mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del 
sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Anàlisi de les Competències Professionals, Personals i Socials: En aquest apartat, primer llistem 
les competències associades al Cicle Formatiu per seguidament mostrar una taula on es relacionen 
aquestes competències amb els mòduls on es treballaran. Les competències que cal  assolir, 
establertes en el Reial Decret 1629/2009, són:
a) Administrar sistemes operatius de servidor, instal!lant i  configurant el  programari, en condicions de 
qualitat per assegurar el funcionament del sistema. 
b) Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d'arxius,entre uns altres) 
instal!lant i configurant el programari, en condicions de qualitat. 
c) Administrar aplicacions instal!lant i  configurant el  programari, en condicions de qualitat per 
respondre a les necessitats de l'organització. 
d) Implantar i gestionar bases de dades instal!lant i administrant el programari  de gestió en condicions 
de qualitat, segons les característiques de l'explotació. 
e) Optimitzar el rendiment del sistema configurant els dispositius maquinari d'acord als requisits de 
funcionament. 
f) Avaluar el rendiment dels dispositius maquinari  identificant possibilitats de millores segons les 
necessitats de funcionament. 
g) Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i  seleccionant equips i 
elements. 
h) Integrar equips de comunicacions en infraestructures de xarxes telemàtiques, determinant la 
configuració per assegurar la seva connectivitat. 
i) Implementar solucions d'alta disponibilitat, analitzant les diferents opcions del mercat, per protegir i 

recuperar el sistema davant situacions imprevistes.
j) Supervisar la seguretat física segons especificacions del  fabricador i  el pla de seguretat per evitar 
interrupcions en la prestació de serveis del sistema. 
k) Assegurar el  sistema i  les dades segons les necessitats d'ús i les condicions de seguretat 
establertes per prevenir fallades i atacs externs. 
l) Administrar usuaris d'acord a les especificacions d'explotació per garantir els accessos i la 
disponibilitat dels recursos del sistema. 
m) Diagnosticar les disfuncions del sistema i  adoptar les mesures reparadores per restablir la seva 
funcionalitat. 
n) Gestionar i/o realitzar el manteniment dels recursos de la seva àrea (programant i verificant el  seu 
compliment), en funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment. 
o) Efectuar consultes, dirigint-se a la persona adequada i saber respectar l'autonomia dels 
subordinats, informant quan sigui convenient. 
p) Mantenir l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit del  seu treball per adaptar-se als canvis 
tecnològics i organitzatius del seu entorn professional. 
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q) Liderar situacions col!lectives que es puguin produir, intervenint en conflictes personals i  laborals, 
contribuint a l'establiment d'un ambient de treball agradable i  actuant en tot moment de forma sincera, 
respectuosa i tolerant. 
r) Resoldre problemes i  prendre decisions individuals, seguint les normes i procediments establerts, 
definits dins de l'àmbit de la seva competència. 
s) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i 
d'aprenentatge. 
t) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural amb actitud crítica i responsable. 
Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de 
la producció i  de comercialització. Determinar la logística associada a les operacions d'instal!lació, 
configuració i  manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant la documentació tècnica 
associada i organitzant els recursos necessaris.

Competències Personals, 
Professionals i Socials

M
ò

d
u

ls
 P

ro
fe

ss
io

n
al

s

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u

01. Implantació de sistemes operatius X X X X X X

02. Gestió de bases de dades X

03. Programació bàsica X

04. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació X

05. Fonaments de maquinari X X X X

06. Administració de sistemes operatius X X X X X X X

07. Planificació i administració de xarxes X X X

08. Serveis de xarxa i Internet X

09. Implantació d'aplicacions web X

10. Administració de bases de dades X X

11. Seguretat i alta disponibilitat X X X X X

12. Formació i orientació laboral X X X X X X X

13. Empresa i iniciativa emprenedora X X X X X X X

14. Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

15. Formació en centres de treball X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Anàlisi de les Qualificacions Professionals i les Unitats de Competència: En aquest apartat 
identificarem les unitats de competència associades a cada mòdul  professional. Primer indicarem les 
qualificacions professionals completes que configuren el  cicle formatiu i seguidament les 
qualificacions professionals incompletes:

Qualificació 
completa Denominació Unitat de Competència Unitats Formatives 

Administració de 
serveis d'Internet

2156

2049511: Instal!lar, configurar i administrar el 
programari per gestionar un entorn web

M1_UF3 M5_UF2 M8_UF2 M9_UF2

2049611: Instal!lar, configurar i administrar serveis de 
missatgeria electrònica

M8_UF2 M8_UF3 M5_UF2

2049711: Instal!lar, configurar i administrar serveis de 
transferència d'arxius i multimèdia

M8_UF2 M8_UF4 M5_UF2

2049011: Gestionar serveis en el sistema informàtic M1_UF2 M4_UF3

Gestió de 
sistemes 

informàtics
2152

2048411: Administrar els dispositius maquinari del 
sistema

M5_UF1 M1_UF1

2048511: Instal!lar, configurar i administrar el 
programari de base i d'aplicació del sistema

M1_UF3 M5_UF3

2048611: Assegurar equips informàtics M1_UF4 M2_UF3
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Administració de 
bases de dades

2079

2022311: Configurar i explotar sistemes informàtics M1_UF1 M6_UF1

2022411: Configurar i gestionar un sistema gestor de 
bases de dades

M2_UF2 M10_UF1

2022511: Configurar i gestionar la base de dades M2_UF1 M10_UF2

Administració i 
disseny de xarxes 
departamentals 

2081

2022811: Dissenya la infraestructura de xarxa 
telemàtica 

M7_UF1 M8_UF1

2022911: Coordinar la implantació de la 
infraestructura de xarxa

M5_UF3 M1_UF2

2023011: Administrar la infraestructura de xarxa 
telemàtica

M7_UF2 M7_UF3

Qualificació 
incompleta Denominació Unitat de Competència Unitats Formatives 

Desenvolupament 
d'aplicacions amb 
tecnologies web

2154

2049311: Implementar, verificar i documentar 
aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet

M9_UF1 M9_UF2

Seguretat dels 
sistemes 

d’informació
2153

2048811: Detectar i respondre davant incidents de 
seguretat

M11_UF1 M11_UF4

2048911: Implementar sistemes segurs d'accés i 
transmissió de dades

M11_UF2 M11_UF3

2049011: Gestió de serveis en el sistema informàtic M1_UF2 M4_UF3

Anàlisi del currículum (Objectius Generals): En aquest apartat identificarem els mòduls 
professionals on es treballaran els objectius generals. Primer llistarem els objectius generals i 
seguidament mostrarem una taula on es relacionen aquests objectius amb els mòduls professionals:

a) Analitzar l'estructura del programari de base, comparant les característiques i prestacions de 
sistemes lliures i propietaris, per administrar sistemes operatius de servidor. 
b) Instal!lar i configurar el programari  de base, seguint documentació tècnica i especificacions 
donades, per administrar sistemes operatius de servidor. 
c) Instal!lar i configurar programari de missatgeria i transferència de fitxers, entre uns altres, 
relacionant-los amb la seva aplicació i seguint documentació i especificacions donades, per 
administrar serveis de xarxa. 
d) Instal!lar i configurar programari de gestió, seguint especificacions i analitzant entorns d'aplicació, 
per administrar aplicacions. 
e) Instal!lar i administrar programari  de gestió, relacionant-ho amb la seva explotació, per implantar i 
gestionar bases de dades. 
f) Configurar dispositius maquinari, analitzant les seves característiques funcionals, per optimitzar el 
rendiment del sistema. 
g) Configurar maquinari  de xarxa, analitzant les seves característiques funcionals i  relacionant-ho 
amb el seu camp d'aplicació, per integrar equips de comunicacions. 
h) Analitzar tecnologies d'interconnexió, descrivint les seves característiques i possibilitats d'aplicació, 
per configurar l'estructura de la xarxa telemàtica i avaluar el seu rendiment. 
i) Elaborar esquemes de xarxes telemàtiques utilitzant programari especifico per configurar 
l'estructura de la xarxa telemàtica. 
j) Seleccionar sistemes de protecció i recuperació, analitzant les seves característiques funcionals, 
per engegar solucions d'alta disponibilitat. 
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k) Identificar condicions d'equips i instal!lacions, interpretant plans de seguretat i especificacions de 
fabricant, per supervisar la seguretat física. 
l) Aplicar tècniques de protecció contra amenaces externes, tipificant-les i avaluant-les per assegurar 
el sistema. 
m) Aplicar tècniques de protecció contra pèrdues d'informació, analitzant plans de seguretat i 
necessitats d'ús per assegurar les dades. 
n) Assignar els accessos i  recursos del  sistema, aplicant les especificacions de l'explotació, per 
administrar usuaris 
o) Aplicar tècniques de monitoratge interpretant els resultats i  relacionant-los amb les mesures 
correctores per diagnosticar i corregir les disfuncions. 
p) Establir la planificació de tasques, analitzant activitats i càrregues de treball  del sistema per 
gestionar el manteniment. 
q) Identificar els canvis tecnològics, organitzatius, econòmics i  laborals en la seva activitat, analitzant 
les seves implicacions en l'àmbit de treball, per resoldre problemes i  mantenir una cultura 
d'actualització i innovació. 
r) Identificar formes d'intervenció en situacions col!lectives, analitzant el procés de presa de decisions 
i efectuant consultes per liderar les mateixes. 
s) Identificar i valorar les oportunitats d'aprenentatge i la seva relació amb el món laboral, analitzant 
les ofertes i demandes del mercat per gestionar la seva carrera professional. 
t) Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i  analitzant demandes del mercat per crear i 
gestionar una petita empresa. 
u) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el  marc legal  que 
regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u

01. Implantació de sistemes operatius X X X

02. Gestió de bases de dades X

03. Programació bàsica

04. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació X X X

05. Fonaments de maquinari X X X

06. Administració de sistemes operatius X X X X X X

07. Planificació i administració de xarxes X X X X X

08. Serveis de xarxa i Internet X X X X

09. Implantació d'aplicacions web X X X

10. Administració de bases de dades X X X X

11. Seguretat i alta disponibilitat X X X X X

12. Formació i orientació laboral X X

13. Empresa i iniciativa emprenedora X X X

14. Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

15. Formació en centres de treball X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Objectius Generals
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3. Assignació de les hores de lliure disposició (HLLD) i distribució de mòduls 
professionals al llarg del cicle

Distribució dels Mòduls Professionals segons el professor que els imparteix: En aquest quadre 
mostrem quin professor pot impartir cada Mòdul Professional segons el Decret:

Mòduls Professionals Durada Especialitat del cos de professorat

Implantació de sistemes operatius 227 PT627
Gestió de bases de dades 152 PS507
Programació bàsica 165 PS507
Llenguatge de marques 99 PS507
Fonaments de maquinari 87 PT627
Administració de Sistemes Operatius 145 PT627
Planificació i administració de xarxes 145 PS507
Serveis de xarxa i Internet 116 PS507
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Implantació d’aplicacions Web 87 PS507
Administració de bases de dades 104 PS507
Seguretat i alta disponibilitat 87 PS507
Projecte de ASIX 99 PS507- PT627
Formació i orientació laboral 99 PS505
Empresa i iniciativa empresarial 66 PS505
Formació en centres de treball 322 

Assignació de les hores de lliure disposició (HLLD): Les hores de lliure disposició (HLLD) les 
assignarem a les unitats formatives dins del mòdul corresponent de la següent manera:

Mòduls Professionals Unitats Formatives

Títol Hores
mín. HLLD Títol Hores 

UF

M01 Implantació de 
sistemes operatius. 194 33

UF1:  Instal·lació, configuració i explotació del sistema 
informàtic 60

UF2:  Gestió de la informació i de recursos en una xarxa 80
UF3:  Implantació de programari específic 25
UF4:  Seguretat, rendiment i recursos 29 + 33

M02 Gestió de bases de 
dades

119 33
UF1. Introducció a les bases de dades 33
UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL 66 + 33
UF3.Assegurament de la informació 20

M03 Programació bàsica 165 0
UF1. Programació estructurada. 66
UF2. Disseny modular 50
UF3. Fitxers 49

M04 Llenguatges de 
marques i sistemes de 
gestió d'informació.

99 0
UF1. Programació amb XML 45
UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML 27
UF3. Sistemes de gestió empresarial 27

M05 Fonaments de 
maquinari.

87 0
UF1. Arquitectura de sistemes 29
UF2. Instal·lació, configuració i recuperació de programari 29
UF3. Implantació i manteniment de CPD 29

M06 Administració de 
sistemes operatius.

112 33
UF1: Administració avançada de sistemes operatius 79
UF2:Automatització de tasques i llenguatges de guions 33 +33

M07. Planificació i 
administració de xarxes.

112 33
UF1. Introducció a les xarxes. 38
UF2. Administració de dispositius de xarxa 38
UF3. Administració avançada de xarxes. 36 + 33

M08 Serveis de xarxa i 
Internet.

83 33

UF1. Serveis de noms i configuració automàtica 21
UF2. Serveis Web i de transferència de fitxers 21
UF3. Correu electrònic i missatgeria 21
UF4. Serveis d’audio I video 20 + 33

M09 Implantació 
d'aplicacions web.

87 0
UF1.Llenguatges de guions de servidor 42
UF2.Implantació de gestors de continguts 45

M10 Administració de 
bases de dades.

104 0
UF1. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental 66
UF2. Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu 38

M11 Seguretat i alta 
disponibilitat.

87 0

UF1. Seguretat física, lògica i legislació 21
UF2. Seguretat activa i accés remot 21
UF3. Tallafocs i servidors intermediaris 24
UF4. Alta disponibilitat 21

M12 Formació i orientació 
laboral.

99 0
UF1. Incorporació al treball 66
UF2. Prevenció de riscos laborals 33

M13 Empresa i iniciativa 
emprenedora. 66 0 UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 66

M14 Projecte 
d'administració de 
sistemes informàtics en 
xarxa.

99 0
UF1. Projecte d'administració de sistemes informàtics en 
xarxa. 99
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M15 Formació en centres 
de treball. 322 0 322

La repartició de les hores en les diferents UF dels mòduls amb HLLD s’ha fet amb el  criteri 
d’intensificar aquelles relacionades amb els coneixements que més importància li donen les empreses 
de l’entorn.

Distribució de mòduls professionals a 1r. i 2n. curs: En aquest apartat planificarem la distribució 
de la seqüència de mòduls i UF al llarg dels dos anys. A partir de la proposta elaborada pels experts 
en el document Orientacions del  Departament, hem realitzat algunes modificacions per tal  d’adaptar 
la distribució a una sèrie de restriccions. La distribució és la següent:

Curs 1r.

Mòduls Professionals Unitats Formatives
Hores

PT627 PS507 PS505

M01. Implantació de sistemes operatius. UF1-UF2-UF3 165

M03. Programació bàsica UF1-UF2-UF3 165

M02. Gestió de bases de dades UF1-UF2 132

M10. Administració de bases de dades. UF1 66

M04. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació. UF1-UF2-UF3 99

M12. Formació i orientació laboral. UF1-UF2 99

M13. Empresa i iniciativa emprenedora. UF1 66

Hores Lectives

165 462 165

792

Curs 2n.

Mòduls Professionals Unitats Formatives Hores

PT627 PS507

M05. Fonaments de maquinari. UF1-UF2-UF3 87
M01. Implantació de sistemes operatius. UF4 62
M06. Administració de sistemes operatius. UF1-UF2 145
M07. Planificació i administració de xarxes. UF1-UF2-UF3 145
M08. Serveis de xarxa i Internet. UF1-UF2-UF3-UF4 116
M09. Implantació d'aplicacions web. UF1-UF2 87
M11. Seguretat i alta disponibilitat. UF1-UF2-UF3-UF4 87
M02. Gestió de bases de dades UF3 20
M10. Administració de bases de dades. UF2 38
M14. Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa. 99

Hores Lectives
393 493

886

M15. Formació en centres de treball. 322

Hores No Lectives 322

Hores Alumnat

Lectives No Lectives

Curs 1r. 792
Curs 2n. 886 322
Cicle Formatiu 1678 322

Total 2000
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Horaris de l’alumnat: En aquest apartat primer mostrarem l’horari  dels alumnes de 1r. curs dels dos 
grups de desdoblament. Els horaris de 2n. curs encara no estan definits perque aquest és el primer 
curs d’impartició d’aquest Cicle Formatiu. Els horaris són els següents:

Alumnes 1r. Curs Grup A

DL DM DX DJ DV

15:15 - 

16:15

M2

203

TUTORIA

203

M3

203

16:15 - 

17:15

M2

203

M2

203

M3

203

M3

203

17:15 - 

18:10

M10

203

M4

203

M2

203

M12

203

M12

203

18:10 - 

19:05

M10

203

M13

203

M3

203

M12

203

M1

203

19:05 - 

19:25
P A T I

19:25 - 

20:20

M4

203

M13

203

M3

203

M1

203

20:20 - 

21:10

M4

203

M1

203

M1

203

21:10 - 

22:00

M1

203

Alumnes 1r. Curs Grup B

DL DM DX DJ DV

15:15 - 

16:15

M3

204

TUTORIA

203

M2

204

16:15 - 

17:15

M3

204

M1

204

M3

204

M1

204

M2

204

17:15 - 

18:10

M10

204

M1

204

M3

204

M12

204

M12

204

18:10 - 

19:05

M10

204

M13

204

M2

204

M12

204

19:05 - 

19:25
P A T I

19:25 - 

20:20

M1

204

M13

204

M2

204

M4

204

20:20 - 

21:10

M1

204

M3

204

M4

204

21:10 - 

22:00

M4

204

4. Criteris generals sobre la metodologia a emprar 

En aquest apartat s’estableixen els criteris generals i  organització del mòdul, amb consens del 
Departament d’Informàtica de l’institut assignat en el  Practicum, ha establert dins el cicle d’ASIX. 
Aquestes directrius o “modus operandi” s’han definit de manera genèrica pel cicle, fet que no vol dir 
que cadascun dels mòduls professionals empri  en algun cas concret, alguna innovació metodològica 
o particular. Així, el Departament estableix el següent pel que fa a les línies generals de funcionament 
del cicle:

• Tots els mòduls professionals del cicle tenen caràcter presencial.
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• L’assistència és obligatòria. En cas de no assistir a un mínim del  70% de les classes, es perd el 
dret a avaluació continuada.

• L’horari  del cicle i  tots els seus mòduls professionals (excepte el  cas de l’FCT) es cursa en horari 
de tarda (16:15h -22:15h).

Respecte als principis d’aprenentatge, s’han especificat, en base a les recomanacions per part de 
coordinació pedagògica del centre i de cicles formatius on es farà ús durant el  desenvolupament de 
les classes de metodologies en base al: constructivisme, l’aprenentatge observacional i  l’aprenentatge 
cooperatiu.

Pel que fa a la metodologia a emprar, aquestes es veuran fonamentades en base a:
El treball basat en projectes per avaluar conceptes pràctics i fomentar el treball cooperatiu.

• Aprenentatge basat en problemes per avaluar els conceptes pràctics. Primer contacte amb 
situacions reals del món laboral.

• Classes magistrals en el cas de l’explicació de conceptes de caire més teòric. 
• Discussió de casos pràctics.
• Foment de la cerca d’informació a Internet.
• Pràctiques de taller.
• Es farà ús de l’anglès en la recerca de la informació i manuals de hardware i software.
• S’incorporen les tecnologies d’aprenentatge i  el coneixement (TAC): utilització d’un curs de 

moodle per al seguiment dels mòduls professionals, a fi d’ampliar coneixements i de tal  forma 
d’afavorir el canal i  feedback professor-alumne i  que d’aquest disposi d’un suport extra, on pugui 
desenvolupar capacitats de treball remotes.

• Les sortides seran de caràcter obligatori i  curricular. La no assistència a aquestes, ha de ser 
justificada de igual manera que l’absentisme a les sessions de classe.

5. Criteris generals d’utilització d’espais, equipaments i recursos 

En aquesta secció queden definits els criteris sobre la utilització dels espais per impartir els mòduls 
d’acord amb els que disposa el departament per a impartir el CFGS d’ASIX i han estat dissenyats en 
quant a superfície i equipament en funció del  número d'alumnes previst en arrencar el cicle formatiu, 
ja que aquest és el primer any de posada en marxa d’aquest (30 places obertes). Cal tenir present, 
però, determinats aspectes per tal de configurar l’assignació d’espais i equipaments:

• Per a la realització del M5, Fonaments de maquinari, és necessària l’aula taller proveïda d’eines 
com ara tornavisos, fonts d’alimentació i testers. Aquest mòdul  és d’ús prioritari en l’espai  reservat 
per al taller.

• Per a la realització del M7, Planificació i administració de xarxes, és necessari  novament l’ús de 
l’aula taller, proveït en aquest cas del cablejat, routers i  un petit servidor per realitzar-ne els 
muntatges de la part més pràctica del mòdul. De igual  manera que el  M5, el mòdul 7 també té 
prioritat d’ús de l’aula taller.

• Pel que fa a la resta de mòduls del cicle, el  centre disposa de dos aules tècniques equipades amb 
un ordinador per alumne (més PC professor) on conviuen simultàniament dos sistemes operatius 
(Windows XP i  Ubuntu), on hi ha instal!lat tant el  software propietari necessari (Photoshop, 
Microsoft Office, Adobe Acrobat) com software lliure (Gimp, Openshot, Open Office), on s’ha 
prioritzat sempre que ha estat possible l’ús i  la promoció d’aquesta segona opció com una 
alternativa perfectament vàlida.

• Pel que fa a la exclusivitat de les aules, tant l’aula taller com les aules tècniques són d’ús exclusiu 
del departament d’informàtica, essent els alumnes dels CFGS d’ASIX i DAI (Desenvolupament 
d’Aplicacions Informàtiques) i el CFGM d’SMX (Sistemes microinformàtics en xarxa, aquest, en 
horari de matí). 

Així, la distribució dels espais i  equipaments necessaris per a impartir el cicle, es resumeixen de 
manera concisa a la taula següent:

Denominació m! (20 
alumnes) Equipament (20 alumnes) Utilització i grau d’ús Prioritat d’ús
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Aula tècnica 1 40 20 Ordinadors + PC Professor

! Explicacions del professor
! Desenvolupament de pràctiques 
! Elaboració de qüestionaris.

! Grau d’ús: 80%

Sense prioritat  
d’ús.

Aula tècnica 2 40 20 Ordinadors + PC Professor

! Explicacions del professor
! Desenvolupament de pràctiques 
! Elaboració de qüestionaris.

! Grau d’ús: 80%

Sense prioritat  
d’ús. 

Aula taller 60

20 Ordinadors + PC Professor 
+ material no fungible 

(tornavisos, cablejat, servidor,  
router i testers)

! Explicacions del professor
! Muntatge i reparació d’equips
! Muntatge i manteniment de 

xarxes.
! Grau d’ús: 20%

MP05 i MP07

A banda dels diferents aularis dels que disposa el  departament, cal afegir a la llista d’equipaments la 
biblioteca del departament, la qual està disponible en horari lectiu pels alumnes que en vulguin fer ús, 
i com a recurs addicional durant la realització del mòdul de síntesi. 

Per la seva banda, el  departament d’informàtica de l’institut, ha elaborat un codi de conducta pel que 
fa a les instal!lacions del cicle. D’aquesta manera, s’han establert les següents directrius pel que fa a 
l’ús i manteniment de les instal!lacions: 

• Cada alumne serà responsable de l’ordinador que té assignat. Les incidències s’hauran de 
comunicar durant els 10 primers minuts de classe al professor.

• No es pot instal!lar ni executar res aliè a la classe que s’està impartint.
• No es pot menjar ni beure a classe.
• No es pot fer ús dels mòbils a classe.
• Quan es surti de la classe, la cadira romandrà al seu lloc, que és dins de la taula.
• Quan es surti de la classe, l’alumne deixarà l’ordinador tal  i  com l’ha trobat, que ha de ser apagat i 

amb la posició adient per un equip de treball.
• El  Departament no es fa responsable dels objectes perduts a classe, aquests s’han de demanar a 

consergeria.
• Cada alumne ha de tenir una còpia de seguretat del seus treballs en més d’un dispositiu 

d’emmagatzematge, si  deixa el treball al l’ordinador de classe no té perquè trobar-ho al dia 
següent. 

• És obligatori portar el  material necessari per a cada mòdul (quan escaigui) per tal de dur a terme 
el correcte seguiment de les classes i pràctiques a l’aula taller.

6. Criteris generals sobre l’avaluació i la recuperació dels mòduls 

En aquest apartat es defineixen els criteris generals que regiran l'avaluació i la recuperació dels 
mòduls, que podran ser concretats en el mòdul o UF corresponent:

• Totes les qualificacions van del 0 al 10, essent 5 la nota mínima per aprovar.
• Com ja hem exposat abans, la participació i l’assistència són aspectes bàsics que permeten 

l'avaluació continuada però que en cap cas determinaran part de la nota. Si  un alumne no 
assisteix, com a mínim, al  80% de les hores lectives d’una Unitat Formativa l’haurà de recuperar 
en segona convocatòria.

• La nota final d’un Mòdul  Formatiu es calcularà fent la mitjana ponderada pel  nombre d’hores de 
les notes de totes les Unitats Formatives que la composen, sempre i quan no n’hi hagi cap amb 
nota inferior a 5. Si  fent aquesta mitjana la nota final del Mòdul  Formatiu és superior a 5, es 
consideraran aprovades totes les seves Unitats Formatives.

• Els alumnes que tinguin pendents d’aprovar alguna Unitat Formativa ho podran fer en segona 
convocatòria mitjançant el  procediment establert per a cada Mòdul Professional (un examen final 
de recuperació, proves pràctiques, entrega de projectes,...), que es farà a final de curs. 

• Les Unitats Formatives s'avaluaran depenent del tipus de coneixement que s'estigui  treballant 
(caire pràctic, teòric, pràctiques) i quedarà establert en la Programació de la Unitat Formativa. 
Aquesta avaluació tindrà molt en compte l'assoliment dels resultats d'aprenentatge per part de 
l'alumnat.

• Hi ha un parell de Mòduls Professionals amb particularitats en la seva avaluació:
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• Mòdul 14: Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa. Aquest mòdul 
s'avaluarà a partir del treball i de l'exposició de l'alumne i, per a poder fer-lo l’alumne haurà 
d’haver aprovat tots els altres mòduls del cicle. Si  no s’aprova en primera convocatòria,es 
podran donar dos dies més per tal que l’alumne pugui  fer les modificacions i  correccions 
oportunes i, d’aquesta manera, aprovar en segona convocatòria. En aquest cas, la nota 
màxima que es podrà obtenir és un 5.

• Mòdul 15: Formació en centres de treball: la nota d'aquest Mòdul serà Apte o No Apte 
depenent de l'informe que faci l’empresa sobre la feina realitzada per l'alumne.

• La possessió del  certificat de nivell  bàsic en prevenció de riscos laborals, establert al Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener, pel  que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, convalida la 
UF2 - Prevenció de riscos laborals del mòdul de Formació i orientació laboral

7. Establiment de les línies generals d’organització del mòdul d’FCT

En aquest apartat definirem els criteris generals i la planificació del mòdul  M15:Formació en Centres 
de Treball. El Departament d’Informàtica de l’institut ha establert els criteris generals i  directrius per a 
la realització del  mòdul d’FCT. En el cas particular del mòdul d’ASIX, es contemplen els següents 
aspectes a tenir en compte: 

• Per cursar el mòdul d’FCT, serà imprescindible haver obtingut una nota de 5 o superior en tots i 
cadascun dels mòduls especificats per 1r curs:

• M1- Implantació de sistemes operatius.
• M2- Gestió de bases de dades.
• M3- Programació bàsica.
• M4- Llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació.
• M10- Administració de bases de dades.

• Un cop vist els mòduls que són necessaris  per cursar l’FTC, són de 1r curs, les pràctiques es 
duran a terme durant el segon curs, en horari de matins (degut a l’horari  de tardes de les classes 
on l’assistència és obligatòria) i  distribuïdes en funció del número d’alumnes i el número 
d’empreses, al llarg de tot el curs. 

• Existeix la possibilitat de convalidar el  mòdul d’FCT acreditant, bé sigui per certificació de 
l’empresa degudament complimentada o bé mitjançant el  programa “Qualifica’t”, on s’especifiquin 
les hores, tasques desenvolupades i funcions a l’empresa.

• Per superar el  mòdul corresponent a FCT, serà obligatori haver completat la totalitat d’hores de 
les que consta el mòdul  (350 hores), recollides degudament per l’aplicació informàtica dissenyada 
a tal efecte: el qBid, on quedarà constància de la conformitat del responsable de l’empresa dintre 
de l’organigrama empresarial pel que fa l’assistència a les pràctiques. 

Així, és el  Departament d’Informàtica l’encarregat de cercar empreses per tal que els alumnes puguin 
realitzar les practiques. Ostenta el càrrec un professor amb un alliberament de 3 hores lectives per 
dur a terme les tasques de coordinació del mòdul, d’entre les que destaquen:

• La gestió de la cerca de centres: és la seva obligació trobar una quantitat d’empreses o centres 
col!laboradors on la feina que pugui realitzar l’alumnat estigui  vinculada als continguts del cicle. 
Els alumnes per la seva banda, també poden indicar centres de pràctiques diferents als que 
gestiona el responsable i si aquests compleixen les condicions poden realitzar l’FCT.

• L’assignació d’alumnes a empreses: En Luis García s’encarrega també de la distribució 
d’alumnes entre les empreses disponibles seguint una sèrie de criteris, principalment en base a 
les preferències i  condicions de cadascun dels alumnes, convertint l’assignació en un procés 
individualitzat. 

• És l’encarregat de visitar les empreses de pràctiques periòdicament per tal de comprovar que tot 
és correcte durant l’estància dels alumnes. 

• Per últim, s’encarrega de la gestió de queixes de manera bidireccional: tant de l’alumnat, com de 
les empreses en referència a condicions de treball i rendiment de l’alumnat. 

8. Consideracions finals

Totes les decisions preses en els apartats 4, 5, 6 i 7, respecte a la planificació del  cicle formatiu, han 
de ser preses de manera conjunta per tot l’equip docent del cicle formatiu, i  quedar recollides en el 
Projecte curricular de Departament (o de Cicle formatiu) o el document equivalent, però no formen 
part del document de Programació del mòdul.
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Programació Mòdul Professional M10-Administració de bases de 
dades

1. Ubicació del Mòdul en el Cicle Formatiu

El  Mòdul Professional M10-Administració de bases de dades té una durada de 104 hores i s’imparteix 
dividit entre el 1r. i el 2n. curs.

2. Divisió del Mòdul en Unitats Formatives

Aquest Mòdul no disposa de hores de lliure disposició, HLLD, de manera que la divisió d’hores de les 
unitats formatives és directament la establerta per el Departament d’Ensenyament.

M10 - Administració de bases de dades 104 h.
Unitats Formatives Hores mínimes + HLLD Durada total

UF1-Llenguatges SQL: DCL i extensió 
procedimental 66 + 0 66

UF2- Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu 38 + 0 38

3. Distribució de les Unitats Formatives

Durant el  1r. any s’imparteix la UF1-Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental, de 66 hores, les 
últimes 11 setmanes de curs, 6 hores setmanals (s’agafen les hores destinades al Mòdul 2, 4 hores 
setmanals, i al Mòdul 19, 2 hores setmanals). 

Durant el  2n. any s’imparteix la UF2- Instal!lació i ajustament de SGBD corporatiu, de 38 hores 
(encara no està decidit quan s’impartirà i en quantes hores setmanals).

4. Estratègies Metodològiques

Tal  com s’indica en l’apartat Planificació del Cicle Formatiu ASIX, les Unitats de Competència 
associades al Mòdul Professional M10-Administració de bases de dades són:

• 2022411: Configurar i gestionar un sistema gestor de bases de dades.
• 2022511: Configurar i gestionar la base de dades.

Per tal  d’assolir aquestes Unitats de Competència, farem servir les estratègies metodològiques 
següents: 

• Explicacions teòriques (magistral) i  explicacions pràctiques (mentre s’explica es va provant en 
l’ordinador i fent recerca per Internet). L’assignatura té una part teòrica que l’alumne ha de 
conèixer per poder entendre com funciona la part pràctica (la major part de l’assignatura).

• Realització de pràctiques individuals i per parelles (elaboració de projectes). Plantejarem una 
sèrie de problemes que l’alumne ha de resoldre a partir de les eines estudiades i  la recerca de 
documentació (situació molt similar a la que es trobaran en les hipotètiques feines futures).

• En cada Unitat Formativa es realitzarà almenys una activitat d’aprenentatge cooperatiu (dividir 
l’alumnat en grups de 4 o 5, cadascun d’ells serà l’expert en un tema, es reuniran els experts de 
cada grup, després compartiran els coneixements amb el grup i acabarem avaluant una exposició 
oral, un treball escrit i la manera en què treballa l’alumne de forma cooperativa).

• Es reservaran un parell  de minuts a l’inici de la classe per situar a l’alumnat dins dels 
continguts que s’han estudiat amb anterioritat i  per explicar que és el  que aprendran durant la 
classe. De la mateixa manera, s’intentarà finalitzar la classe amb un petit resum, l’enumeració 
dels conceptes més importants què s’han treballat durant la classe, per tal que l’alumnat sàpiga el 
que ha après.

• Encara que en la programació reservem una certa quantitat d’hores amb la finalitat que l’alumnat 
pugui desenvolupar les pràctiques a classe, és cert que una part de la feina s’haurà de realitzar 
a casa.

• Determinem l’ús de l’anglès en diversos moments de l’aprenentatge de l’alumne: el  trobarem a la 
documentació d'ajuda d'ús de les diferents comandes, a la instal!lació del programari, a la recerca 
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d’informació, ja que una part important de les pàgines web i  dels manuals a emprar seran en 
anglès i en definitiva, en gran part dels continguts que explicarem.

• Referent a la incorporació de les tecnologies de l’aprenentatge i  el coneixement (TAC), al  ser un 
Mòdul Professional del Cicle Formatiu SMX de la família d’Informàtica, tant les TAC com les TIC 
s’utilitzaran durant tot el  curs, tant en la realització de les classes (cerques per Internet, utilització 
de diferent software) com en la vida diària del curs (la descàrrega del  material,  pràctiques i teoria, 
i el lliurament dels treballs es realitzarà a través del Moodle del curs).

Aquestes estratègies metodològiques responen a diferents principis d’aprenentatge (constructivisme, 
aprenentatge cooperatiu, aprenentatge observacional  i  aprenentatge basat en problemes) depenent 
del contingut que volem transmetre i de la manera que creiem que l’alumne assimilarà millor aquests 
continguts.

5. Organització

En aquest Mòdul Professional hi  ha desdoblament, per tal de poder de manera personalitzada a la 
major part d’alumnes i poder treballar en les aules que disposem, s’ha dividit el grup classe en dos 
grups de 15 alumnes cadascun segons el cognom. 

Al  ser un Mòdul Professional d’un Cicle Formatiu de Grau Superior, la tipologia de l’alumnat és la de 
majors d’edat que possiblement es troben treballant i que han de realitzar unes pràctiques en 
empreses en horari de matí, per tant s’ha decidit impartir aquest Cicle Formatiu, i  per tant el Mòdul 
Professional en horari de tarda, com es sol fer amb els CFGS.

En principi  no es faran activitats complementàries (ni sortides ni visites a empreses). El  que si  que es 
farà és relacionar el  que es va aprenent amb la realitat en el  mercat laboral. El professor, en aquest 
cas jo, farà servir la seva pròpia experiència (programador de videojocs, estudiant de doctorat i 
treballador d’una consultora) per orientar i motivar als alumnes. 

No s’adopten mesures flexibilitzadores del currículum.

6. Avaluació del Mòdul Professional

Abans de cada Unitat Formativa es realitzarà una prova d’avaluació inicial que es repetirà al  finalitzar 
la Unitat Formativa per tal que l’alumne prengui consciència del  que ha après. Aquesta prova també 
servirà al  professor per veure els coneixements previs de l’alumnat i  poder adaptar-se a ell. En 
principi aquesta prova no tindrà rellevància en la nota del Mòdul Professional.

L’avaluació del  Mòdul Professional es farà a partir de les qualificacions de les Unitats Formatives que 
el  componen. La qualificació de les Unitats Formatives és numèrica, entre 1 i  10, sense decimals, i  es 
considera que una Unitat Formativa està superada a partir del 5. Al finalitzar cada Unitat Formativa 
l’alumne obtindrà una qualificació d’aquesta.

La superació del Mòdul  Professional requereix la superació de totes les Unitats Formatives que el 
componen. La qualificació final del Mòdul Professional s’obté de forma ponderada segons el pes 
d’hores que forma cada Unitat Formativa:

La qualificació dels Mòduls Professionals és numèrica, entre 1 i  10, sense decimals, a excepció del 
mòdul de formació en centres de treball que es qualifica com a apte/no apte. per tant hem d’arrodonir 
la QMP per tal d’obtenir una nota sense decimals. L’arrodoniment es farà al  nombre natural  més 
proper (ex. un 7’4 es convertirà en un 7 i  un 7’6 en un 8, en cas d’obtenir un 7’5 opten per arrodonir 
cap amunt, un 8 també).

L’alumne que hagi suspès alguna Unitat Formativa (menys d’un 5), disposarà d’una segona 
convocatòria (avaluació extraordinària) on es farà la recuperació d’aquesta Unitats Formativa.
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Aquesta convocatòria extraordinària es realitzarà al finalitzar l’última Unitat Formativa del Mòdul 
Professional i consistirà en un examen per a cada Unitat Formativa suspesa. Aquests exàmens 
tindran una part teòrica i una part pràctica. En cas d’aprovar les Unitats Formatives suspeses, la nota 
d’aquestes Unitats Formatives serà la corresponent a l’arrodoniment (tal com hem explicat 
anteriorment) de la nota de l’examen realitzat (no hi ha nota màxima de 5).

7. Espais i equipaments

Al  ser un Mòdul Professional eminentment pràctic, cal cursar-lo tot amb l’ordinador connectat a 
Internet. Es necessita una aula amb un ordinador per alumne. Els espais estan definits d’acord amb 
els que disposa la Planificació del Cicle Formatiu ASIX. En el nostre cas, un grup disposarà de l’aula 
tècnica 1 i l’altre grup de l’aula tècnica 2.

Denominació m! (20 
alumnes) Equipament (20 alumnes) Utilització i grau d’ús Prioritat d’ús

Aula tècnica 1 40 20 Ordinadors + PC Professor

! Explicacions del professor
! Desenvolupament de pràctiques 
! Elaboració de qüestionaris.

! Grau d’ús: 80%

Sense prioritat  
d’ús.

Aula tècnica 2 40 20 Ordinadors + PC Professor

! Explicacions del professor
! Desenvolupament de pràctiques 
! Elaboració de qüestionaris.

! Grau d’ús: 80%

Sense prioritat  
d’ús. 

La normativa d’utilització dels espais i equipaments i el  manteniment de les aules aquesta està definit 
en el corresponent apartat de la Planificació del Cicle Formatiu ASIX.

8. Recursos 

El  programari  a emprar és programari  lliure o versions gratuites de software privatiu, a excepció del 
sistema operatiu Microsoft Windows, del qual l’institut en té llicències. En particular utilitzem:

• Sistemes gestors de bases de dades: MySQL Server i Oracle Database
• Clients SQL: MySQL Workbench, SQLDeveloper 
• Ofimàtica: Open Office
• Navegadors: Google Chrome, Firefox

Programació Unitat Formativa UF1-Llenguatges SQL: DCL i 
extensió procedimental

1. Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts

El  primer que fem és mostrar els Resultats d’Aprenentatge, els Criteris d’Avaluació i  el Continguts 
dels quals després farem menció (en el nostre cas la relació entre Criteris d’Avaluació i  Continguts és 
bastant directa):

RA1. Implanta mètodes de control d'accés utilitzant assistents, eines gràfiques i comandes 

del llenguatge del sistema gestor de bases de dades corporatiu. 

Criteris d'avaluació 

1.a) Coneix la normativa vigent sobre la protecció de dades.

1.b) Identifica els diferents tipus d’usuaris d’una organització, per tal identificar els privilegis.

1.c) Crea, modifica i elimina comptes d’usuaris; assignant privilegis sobre la base de dades i els seus objectes, garantint el 

compliment dels requisits de seguretat.

1.d) Agrupa i desagrupa privilegis, per tal d’assignar i eliminar privilegis a usuaris, garantint el compliment dels requisits de 

seguretat.

1.e) Agrupa i desagrupa grups de privilegis a usuaris, garantint el compliment dels requisits de seguretat.

1.f) Assigna i desassigna rols a usuaris.

1.g) Crea vistes personalitzades per a cada tipus d’usuari de la base de dades.
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Continguts 

1.1) Normativa legal vigent sobre protecció de dades.

1.2) Gestió d’usuaris

1.3) Creació, modificació i eliminació d'usuaris.

1.4) Assignació i desassignació de privilegis a usuaris sobre objectes de la base de dades.

1.5) Definició de rols. Assignació i desassignació de rols a usuaris.

1.6) Administració de perfils, privilegis i rols.

RA2. Desenvolupa procediments emmagatzemats avaluant i utilitzant les sentències del 

llenguatge incorporat en el sistema gestor de bases de dades corporatiu. 

Criteris d'avaluació 

2.a). Identifica les eines disponibles en el sistema gestor de bases de dades per a editar guions.

2.b). Defineix guions per automatitzar tasques que gestionen la base de dades.

2.c). Identifica els tipus de dades, identificadors, variables i constants.

2.d). Utilitza estructures de control de flux i llibreries de funcions.

2.e). Desenvolupa procediments i funcions d’usuari.

2.f) Gestiona els possibles errors dels procediments i funcions i controla les transaccions.

2.g). Gestiona els possibles errors dels procediments i funcions i controla les transaccions.

2.h). Utilitza cursors per manipular les dades d’una base de dades.

2.i). Utilitza les funcions incorporades en el sistema gestor de bases de dades.

2.j). Desenvolupa disparadors.

Continguts 

2.1) Programació en bases de dades

2.2) Entorns de desenvolupament a l’entorn de la base de dades.

2.3) Tipus de guions: guions simples, procediments i funcions.

2.4) Tipus de dades, identificadors, variables, constants.

2.5) Operadors.

2.6) Estructures de control de flux i llibreries de funcions.

2.7) Procediments i funcions.

2.8) Control d’errors.

2.9) Cursors i transaccions.

2.10) Eines de depuració i control de codi.

2.11) Facilitats per al desenvolupament d’entorns gràfics.

2.12) Llibreries bàsiques disponibles.

2.13) Disparadors

2. Disseny d’Activitats d’Ensenyament/Aprenentatge

El  següent pas, abans de mostrar les Activitats d’Ensenyament/Aprenentatge, és presentar la divisió 
de la Unitat Formativa en Nuclis Formatius. En aquest cas la divisió és molt senzilla, ja que els Nuclis 
Formatius tenen correspondència directa amb els Resultats d’Aprenentatge, resultant la taula 
següent:

UF1 - Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental 66 h. (66 h. + 0 h.)

Nucli Formatiu Resultats d'Aprenentatge Criteris d'Avaluació Continguts Hores

NF1 - Usuaris, privilegis i 
seguretat 1 1.a) - 1.g) 1.1) - 1.6) 18

NF2 - Procediments, funcions i 
disparadors 2 2.a) - 2.j) 2.1) - 2.13) 48

Seguidament es presenten les Activitats d’Ensenyament/Aprenentatge agrupades per Nuclis 
Formatius:
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NF1. Usuaris, privilegis i seguretat (18h.)

A1. Usuaris i privilegis (12h.)

A2. Protecció de dades (6h.)

NF2. Procediments, funcions i disparadors (48h.)

A3. Introducció al llenguatge PL/SQL (6h.)

A4. Cursors i transaccions (6h.)

A5. Blocs (12h.) 

A6. Procediments i funcions (12h.)

A7. Disparadors (12h.)

D’aquestes Activitats d’Ensenyament/Aprenentatge desenvoluparem la A6. Procediments i funcions 
(12h.):

Activitats E/A RA's Continguts
Avaluació

CA's Instruments d'Avaluació

A6. Procediments i funcions 12h

2
2.3,2.4, 
2.5,2.6, 
2.7,2.10

2.b,2.c,
2.d,2.e,
2.g,2.i

- Pràctica individual (Pt1)
- Prova escrita (Pe2)
- Graella d’observacions 

(Gr1)

- Explicació teòrico/pràctica sobre la 
programació de procediments i funcions 
(6h.)

- Pràctica individual programació de 
procediments i funcions (Pt1) (4h.)

- Prova escrita procediments i funcions (Pe2) 
(2h.)

3. Avaluació i Qualificació de la Unitat Formativa
L’avaluació de la Unitat Formativa es farà de forma contínua al llarg de la seva durada.

Com totes les Unitats Formatives del  Mòdul  Professional  (i del Cicle Formatiu ASIX) aquesta és de 
caire presencial, i les faltes d’assistència poden repercutir en perdre el dret a la avaluació continuada 
(amb menys del  70% de l’assistència es perd el  dret d’avaluació continuada, i s’ha de presentar a 
l’examen de recuperació si es vol aprovar la Unitat Formativa).

Tant l’actitud com la participació a classe es tindran en compte en aquesta avaluació.

L’avaluació de la Unitat Formativa es farà per Resultats d’Aprenentatge.

Els Instruments d’Avaluació estaran formats per pràctiques (Pt) individuals i  per parelles, una activitat 
d’aprenentatge cooperatiu (Aac) en grup, una presentació oral (Po), una prova d’avaluació inicial 
(Pai), un parell de proves escrites (Pe) i una graella d’observacions (Gr):

• Pai0: Prova d’avaluació inicial  sense aportació a les qualificacions. Útil per conèixer el 
background de l’alumnat.

• Gr1: Graella d’observacions sobre l’actitud i la participació en classe de l’alumnat. 
• Pt1: Pràctica individual sobre procediments i funcions.
• Pt2: Pràctica individual disparadors, cursors i transaccions.
• Aac1: Resum escrit sobre l’activitat d’aprenentatge cooperatiu referent a la normativa legal de 

protecció de dades.
• Eo1: Exposició oral  individual sobre el  tema on l’alumne li  ha tocat ser expert en l’activitat 

d’aprenentatge cooperatiu.
• Pe1: Prova escrita sobre usuaris, privilegis i rols.
• Pe2: Prova escrita sobre procediments i funcions.
• Pe3: Prova escrita sobre disparadors.

Totes les notes d’aquests Instruments d’Avaluació van de 0 a 10 amb dos decimals. 
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Llavors per calcular la nota de cada Resultat d’Aprenentatge seguim les indicacions del  quadre 
següent:

Resultats

 d'Aprenentatge

Instruments d'Avaluació (%)
Pes

Pt1 Pt2 Aac1 Eo1 Pe1 Pe2 Pe3 Gr1

RA1 18h. 20 20 50
10

3/11

RA2 48h. 20 20 25 25 8/11

La nota de la Unitat Formativa es calcula segons la nota de cada Resultat d’Aprenentatge ponderada 
per les hores de classe de cada un d’ells:

En cas de no superar la Unitat Formativa (obtenir una nota inferior a 5 o tenir menys del 70% de 
l’assistència) es realitzarà una prova escrita de caràcter pràctic  de recuperació al finalitzar el  curs 
(convocatòria extraordinària).

4. Estratègies Metodològiques de la Unitat Formativa

Un cop establertes les activitats d’Ensenyament/Aprenentatge i els Instruments d’Avaluació, cal 
indicar la metodologia emprada. Mostrarem les característiques de cada tipus d’activitat realitzada en 
la Unitat Formativa:

• Explicacions teòriques: les introduccions teòriques de les sessions constaran d'una presentació 
del professor acompanyada d'exemples que el  professor mostrarà pel  projector, a la pissarra o 
fent activitats pràctiques. En aquestes introduccions hi haurà un procés de diàleg on els alumnes 
podran aturar l'explicació per fer preguntes o podran ser preguntats pel professor. Aquestes 
introduccions teòriques poden venir acompanyades d'apunts penjats a l'aula virtual. 

• Explicacions pràctiques: explicacions del professor intercalades amb exemples d’execucions a 
l’ordinador i  mostrades mitjançant el projector. L’alumne haurà de reproduir en la seva màquina de 
manera anàloga, els experiments del professor.

• Pràctiques: el professor entregarà via telemàtica (Moodle) l’enunciat d’una pràctica on es 
descriuran una sèrie de feines a realitzar per l’alumne en un determinat temps. Els alumnes 
treballaran de forma individual o per parelles i podran consultar els dubtes que vagin sorgint amb 
el  professor i  si  aquest el  veu d'interès general serà comentat per a tota la classe. Per cada 
activitat es realitzaran diferents exercicis que els alumnes hauran de lliurar en electrònic a través 
del moodle. Es potenciarà que siguin els mateixos alumnes a través del diàleg a classe els que 
resolguin els dubtes i problemes que surtin cooperant entre ells, sempre amb la supervisió i ajuda 
del professor.

• Activitat aprenentatge cooperatiu: es dividirà la classe en grups de 5 persones, cadascun rebrà un 
tema per investigar i s’ ajuntaran totes les persones que tinguin el mateix tema en una comissió 
d’experts. Després d’un temps de raonament i  investigació, el  grup de 5 es tornarà a ajuntar, 
explicaran als altres les conclusions que han tret del  seu tema i entre tots faran un resum escrit 
amb els 5 temes. D’aquesta manera podrem valorar com l’alumne treballa en grup, quines 
dinàmiques es formen, la disposició per cooperar i ajudar a l’altre i la manera de interactuar.

• Exposicions orals de l’alumnat: l’alumne, juntament amb la resta del grup d’experts del  tema de 
l’activitat anterior, explicarà a la resta de la classe les conclusions que ha tret sobre el  tema 
estudiat. Podrem avaluar l’expressió oral, el llenguatge no verbal, el tipus de llenguatge utilitzat i 
les dots de l’alumne per expressar-se.

• Prova d’avaluació inicial: una petita prova/enquesta per tal de conèixer els coneixements previs 
de l’alumnat. Segons el resultat, el professor s’adaptarà al grup per tal  d’adaptar-se una mica al 
background del grup (si cal repassar conceptes previs es dedicarà una mica de temps per tal  que 
els continguts futurs es puguin assimilar millor). Aquesta prova es repetirà al  final de la Unitat 
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Formativa per tal  que l’alumne prengui  consciència que ha aprés una quantitat de coses que 
abans no coneixia. 

5. Espais, Equipaments i Recursos de la Unitat Formativa

L’aula reservada per aquesta Unitat Formativa és la l’aula tècnica, tant els equipaments com les 
característiques de l’aula estan detallades en l’apartat Espais, Equipaments i  Recursos corresponent 
al  Mòdul  Professional  (totes les Unitats Formatives del  Mòdul Professional  comparteixen aquesta 
aula).

Disseny Activitat d’Ensenyament/Aprenentatge A6-Procediments i 
funcions 

1. Presentació de l’Activitat d’Ensenyament/Aprenentatge

Activitats E/A RA's Continguts
Avaluació

CA's Instruments d'Avaluació

A6. Procediments i funcions 12h

2
2.3,2.4, 
2.5,2.6, 
2.7,2.10

2.b,2.c,
2.d,2.e,
2.g,2.i

- Pràctica individual (Pt1)
- Prova escrita (Pe2)
- Graella d’observacions 

(Gr1)

- Explicació teòrico/pràctica sobre la 
programació de procediments i funcions 
(6h.)

- Pràctica individual programació de 
procediments i funcions (Pt1) (4h.)

- Prova escrita procediments i funcions (Pe2) 
(2h.)

2. Definició dels Objectius d'Aprenentatge

Aquesta Activitat d’Ensenyament Aprenentatge té assignats els següents Continguts:

i els següents Criteris d’Avaluació:

3. Elaboració de materials

Als Annexos d’aquest treball es presenten 3 documents referents a aquesta activitat E/A: teoria, 
pràctica i prova escrita. Tots el  documents han estat elaborats per mi, la part teòrica utilitzant part dels 
documents referenciats a la secció Bibliografia i la part pràctica i  la prova escrita només meva 
imaginació.

2.3) Tipus de guions: guions simples, procediments i funcions.
2.4) Tipus de dades, identificadors, variables, constants.
2.5) Operadors.
2.6) Estructures de control de flux i llibreries de funcions.
2.7) Procediments i funcions.
2.10) Eines de depuració i control de codi.

2.b). Defineix guions per automatitzar tasques que gestionen la base de dades.
2.c). Identifica els tipus de dades, identificadors, variables i constants.
2.d). Utilitza estructures de control de flux i llibreries de funcions.
2.e). Desenvolupa procediments i funcions d’usuari.
2.g). Gestiona els possibles errors dels procediments i funcions i controla les transaccions.
2.i). Utilitza les funcions incorporades en el sistema gestor de bases de dades.
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Resultats

Haver treballat com a professor substitut durant la major part de la realització del  Màster m'ha 
permès posar en pràctica coneixements adquirits durant la realització d'aquest. En particular, he 
pogut treballar amb material semblant al  meu i he utilitzat en la experiència professional  part de la 
feina realitzada en aquest TFM. De manera que he pogut valorar la qualitat d'aquesta feina en un 
entorn de treball  real i  amb alumnes que no em veien com un estudiant sinó com un mestre 
professional.

La finalitat d'aquest TFM era la elaboració d'una programació didàctica utilitzable, realista i basada en 
els conceptes treballats en les assignatures del Màster, i la redacció d'uns materials docents de 
qualitat, de caràcter majoritàriament pràctic, motivadors i  de utilitat per a altres professors. Crec que 
aquests objectius s'han aconseguit. 

Els documents elaborats (la major part de la Planificació del CFGS ASIX i part de la programació 
didàctica del  Mòdul Professional M10 - Administració de Bases de Dades) segueixen les pautes 
indicades per el Departament d'Ensenyament i per l'assignatura Didàctica de la Formació 
Professional d'aquest Màster. Considero que s'ajusten bastant als documents que s'utilitzen ens el 
centres actualment i que podrien ser aprofitats i readaptats per la seva utilització real.

Els materials realitzats, els documents del  Annexos, m'han estat de gran ajuda a l'hora d'impartir les 
classes corresponents en la substitució realitzada. Estic molt orgullós d'aquests documents, no només 
per que han sigut elaborats de manera que en cada moment es tenia en compte tant la visió com a 
professor com la visió com alumne (els he redactat pensant que era jo els que el  rebia i que 
m'agradaria que s'expliqués en ells i com), sinó perquè els alumnes que han rebut aquests materials 
m'han reconegut la seva satisfacció, han reconegut el esforç  realitzat i  ells mateixos s'han esforçat de 
manera que la gran majoria ha obtingut uns bons resultats i un grau d'aprenentatge força alt.

Els alumnes els hi ha agradat especialment la temàtica de les pràctiques (videojoc  de rol) i  la qualitat 
dels materials. Per la meva part, aquests materials segueixen vius, els aniré corregint per tal  de poder 
millorar el grau d'aprenentatge del alumnes i per tal de poder utilitzar-los durant el  major temps 
possible, intentant evitar la seva obsolescència i seguir millorant la qualitat d'aquest material.

En definitiva, més enllà de la nota que obtingui tant en el  TFM com en el Màster, el  grau 
d'aprofitament i d'acceptació d'aquests materials, fa que em senti recompensat per l'esforç realitzat 
durant tot aquest curs.
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Conclusions

La meva filosofia docent no ha canviat, segueix sent la mateixa, però ha quedat reforçada per 
aquesta experiència. Segueixo opinant, que per aquest tipus d'aprenentatge (Cicles Formatius, 
especialment els de Grau Superior), a part de les habilitats del  professor com a pedagog (importants, 
però no tant imprescindibles com a la ESO o als Cicles Formatius de Grau Mig), són molt importants 
els coneixements que el professor te sobre la matèria, la capacitat per a transmetre aquests 
coneixements i la forma de transmetre per tal de motivar a l'alumnat. 

Aquest tipus d'educació és una educació no obligatòria, la gent que es matricula és gent que vol 
estudiar per poder optar a una feina en la que l'exigiran que tingui  un cert tipus de coneixements 
previs. El  professor pot intentar noves tècniques d'aprenentatge per tal de facilitar l'aprenentatge de 
l'alumnat, però tant l'edat, com la maduresa, com les motivacions d'aquest alumnat no concorden amb 
molts dels continguts que hem rebut en aquest Màster (sobretot en les assignatures genèriques). Ens 
trobem amb alumnes majors d'edat que busquen una persona que tingui  els coneixements que ells 
estan buscant. Aquest tipus d'educació, està més a prop de la formació universitària que de la 
formació secundaria.

El  que si m'ha quedat molt clar durant aquest temps és el  tipus de professor que vull  ser i en que no 
em vull convertir. La gran majoria dels professors de Cicles Formatius són gent molt preparada, amb 
una quantitat de coneixements teòrics i pràctics apabullant, que els agrada molt el que fan, s'ho 
passen be donant classe i   disfruten de casi cada moment en l'Institut. Jo tenia molt clar des de que 
estava estudiant a la universitat que volia ser professor, que era el  que més m'agradava, em permet 
seguir aprenent cada dia, pots trobar-te algun grup més difícil, potser alguns companys amb els que 
no t'acabes de portar be, pics de feina en època de exàmens i correccions, però en el pitjor dels 
escenaris si t'agrada, t'ho pots passar molt be amb els alumnes i per a mi es una feina super agraïda.

En definitiva, la meva valoració d’aquest TFM és bastant positiva pel  fet que he pogut reafirmar-me en 
la decissió de ser professor, he aprés coses noves, he preparat classes i  m’ha servit com 
entrenament de cara a unes oposicions.
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